
Regulamin Rekrutacji do czwartej sportowej 

o profilu piłka nożna  

w  Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim 
na rok szkolny 2021/2022 

 
I. Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  ( t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz.910 z poźn. zm.) 

-Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów 

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 

r., poz. 2138); 

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń 

lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 

niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2019 poz. 395); 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Szkolenia Sportowego dla oddziałów sportowych, 

szkół sportowych  oraz oddziałów SMS,  publikacja z dnia 17 lipca 2017 r. 

II. Postanowienia ogólne  

1. Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłki nożna 

w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zwany dalej 

Regulaminem, określa  zasady przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do oddziału  sportowego 

i zadania komisji rekrutacyjnej zwanej dalej komisją. 

2. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo 

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej. 
3. Do testów sprawności fizycznej kandydaci przystępują pod opieką prawnego opiekuna. 

III. Postępowanie rekrutacyjne  

1. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłki nożnej na rok 

szkolny 2021/2022  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana, przez Dyrektora 

Szkoły  Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zarządzeniem. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 4 członków komisji. 

2.1 Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 

1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 

osób wchodzących w skład komisji. 



3. Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste 

kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

4. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi. 

5. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek 

Piłki Nożnej. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, 

niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych. 

7.  Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: 

datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych 

na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. 

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.   

3. Do klasy sportowej mogą być przyjmowani kandydaci spoza rejonu szkoły.  

4. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji oraz 

zaświadczenia lekarskiego.  

 

5.  Kandydaci do klasy sportowej powinni spełnić następujące warunki:  

a. zaliczenie ustalonych przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej,  

b. pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów 

sprawnościowych, 

c. predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,  

d. bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,  

e. pisemną akceptację rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącą zwiększonej ilości 

godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

 

IV. Zasady rekrutacji 

1. Do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna może uczęszczać uczeń, który: 

1.W roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 10 lat (rocznik 2010 lub 

2011) 

2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza sportowego. Do egzaminu rekrutacyjnego wystarczy orzeczenie lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

3. Sprawdzenie podań z oświadczeniami Rodziców/ prawnych Opiekunów  

uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski 

Związek Piłki Nożnej; 

 



Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi 

na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka. 

2. Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów: 

1. Każdy kandydat poddany zostanie  próbom zgodnym z zaleceniami Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

TEST SPRAWNOŚCI DOSTĘPNY JEST NA STRONIE POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
(strony 4-5) POD ADRESEM: 

 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/664/1327-
Testy%20Sprawno%C5%9Bci%20Pi%C5%82karskiej%20PZPN%20luty%202016.pdf 

 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z 

uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka. 

 

V. Wymagane dokumenty, od kandydata do klasy czwartej sportowej o profilu piłka 

nożna,  złożone w szkole zgodnie z harmonogramem rekrutacji: 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna - pisemna 

zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.  

2. Zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

(W przypadku zakwalifikowania się dziecka do klasy sportowej wymagane jest 

dostarczenie do 1 września zaświadczenie od lekarza sportowego) 

VI. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców przez 

umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej  szkoły. 

 

VII. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły. 

 

VIII.  Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrekcji Szkoły 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 

Małgorzata Okurowska 

 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/664/1327-Testy%20Sprawności%20Piłkarskiej%20PZPN%20luty%202016.pdf
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/664/1327-Testy%20Sprawności%20Piłkarskiej%20PZPN%20luty%202016.pdf

