
Zasady rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu szermierczym 

w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Koninie 

 

Podstawa prawna: 

•    Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. 

U. Nr 26 poz. 232) 

•    Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji 

oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.(Dz. U. Nr 126 poz. 

1078) 

  

I. Zasady zapisu do oddziału sportowego 

1. Kandydatem do oddziału sportowego może być uczeń, który: 

a)  w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 6 

w Koninie 

b) jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią,  

c) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu               

sprawnościowego, 

d) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza            

sportowego, 

e) osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych. 

 2. W przypadku większej liczby chętnych  od liczby miejsc w klasie sportowej, przy 

spełnieniu takich samych warunków w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie 

z rejonu szkoły. 

3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji 

na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych osób do klasy sportowej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni i podejmuje ostateczną decyzję 

o przyjęciu. 

 

II. Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do  oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły 



- nauczyciel wychowania fizycznego 

- nauczyciel- trener  

- jeden z wychowawców klas trzecich szkoły 

 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna: 

1) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 

2) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi 

w regulaminie, 

3) przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych 

odbywający się na podstawie prób: 

- skok w dal z miejsca 

- rzut piłką lekarską zza głowy 

- bieg wahadłowy 4×10 m 

- skłon tułowia w przód  

- siła mięśni brzucha (brzuszki) 

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego 

 

III. Terminy rekrutacji 

- do dnia 31.03 składanie pisemnych podań o przyjęcie dziecka do klasy sportowej 

- w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych przeprowadzenie testu sprawności 

- w pierwszym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych składanie odpowiednich 

dokumentów 

- w drugim tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych ogłoszenie listy przyjętych do 

klasy sportowej 

 

IV. Wymagana dokumentacja dziecka: 

1) podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik 1) 

2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do uprawiania sportu 

3) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza  obwodu 

szkoły) 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej 

nr 6 w Koninie w roku szkolnym 20…./20…. do klasy sportowej  

 

Dane kandydata: 

Nazwisko............................................................................................................................. ........................................ 

Imię....................................................................... drugie imię ............................................................................. 

Data ur. ......................................... .......miejsce ur. ........................................................................................... 

województwo ............................................................................................................................. .............................. 

   

PESEL ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

Adres zamieszkania dziecka       .................................................................................................................. 

      Telefon kontaktowy...................................................  

      Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ........................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ................................................................................................ 
    

 

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

 

 

 

 

 


