
 

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów oraz funkcjonowania  

klas sportowych  

 

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 

 

 
I. Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020r., poz.1133 z późn, zm.) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów sportowych i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U z 2020 r. poz. 2138) 

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej 

Polski w Białymstoku. 

 

II. Zadania oddziału sportowego. 

1. Stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych  

z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez: 

a) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych 

był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach 

edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 

c) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym  

w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu 

lub toku nauki, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

d) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego,  

z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu 

liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe. 

2. Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia 

sportowego: salę gimnastyczną, boiska szkolne. 

3. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 

sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej między organem 

prowadzącym szkołę a danym podmiotem. 

4. W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na 

podstawie programów szkolenia opracowanych dla następujących dyscyplin sportu – piłki 

ręcznej. 

5. Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

 

 



 

 

6. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie 

poziomu wytrenowania. 

7. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin. 

8. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla 

szkoły podstawowej. 

 

III. Zasady rekrutacji do klasy sportowej. 

1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna może być: 

a) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole 

Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w Białymstoku, 

b) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu 

sprawnościowego, 

c) posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej, 

d) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych, 

e) jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się 

umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego, 

f) złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły. 

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje 

rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do klasy. 

 
IV. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej. 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej dyrektor szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, 

b) 2 nauczycieli wychowania fizycznego. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

a) podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o terminach i zasadach 

rekrutacji do oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego, klas wyższych niż 

klasa I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok poprzez stronę 

internetową oraz dziennik elektroniczny 

b) przeprowadza test sprawności ogólnej zalecany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce – 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej składający się z następujących prób: 

a) bieg na 50 m – szybkość 

b) skok w dal z miejsca – moc 

 

 



 

 

c) zwis na ugiętych rękach – siła ramion 

d) bieg zwinnościowy (4 x 10 m) 

e) siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha 

f) skłon tułowia - gibkość, 

c) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, 

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej. 

4. Wymagana dokumentacja dziecka: 

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej, 

b) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, 

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu 

szkoły), 

d) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów). 

 

V. Terminy rekrutacji. 

Zgodne z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym zawartym w zasadach rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Białystok na dany rok szkolny. 

 

VI. Obowiązki ucznia klasy sportowej. 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego  

w danej klasie (w tym 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu). 

3. Uczniowie klasy sportowej dbają o aktualne badania lekarskie. 

4. Uczniowie klasy sportowej mają obowiązek uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, w którym bierze udział szkoła. 

5. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania 

zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów 

sportowych. 

6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą 

być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na 

wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego). 

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się  

do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego, w porozumieniu  

z wychowawcą klasy, zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do oddziału szkolnego 

działającego na zasadach ogólnych. 

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 

wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego  

lub wychowawcy zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do oddziału szkolnego 

działającego na zasadach ogólnych. 

 



 

 

9. Dopuszcza się możliwość przesunięcia z oddziału szkolnego działającego na zasadach 

ogólnych do klasy sportowej, w trakcie roku szkolnego, ucznia wykazującego szczególne 

predyspozycje do uprawiania piłki ręcznej, na warunkach umieszczonych w punkcie IV. ust.  

10. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego 

regulaminu. 


