
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU 

PIŁKI RĘCZNEJ (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY) W ZESPOLE SZKOLNO 

PRZEDSZKOLNYM NR 2 W GDYNI, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

I. ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI 

1. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Gdyni za zgodą Organu Prowadzącego tworzy i prowadzi od 

klasy czwartej oddziały sportowe o profilu piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, z rozszerzonym 

programem nauczania wychowania fizycznego. Uczniowie klasy sportowej mają możliwość 

rozwijania swojej sprawności fizycznej, uczestniczenia w procesie specjalistycznego szkolenia w 

zakresie piłki ręcznej, uczestniczenia w oficjalnych rozgrywkach, obozach oraz turniejach 

organizowanych przez kluby współpracujące ze szkołą- SPR Gdynia (dziewczęta) oraz 

Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka (Chłopcy). 

2. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się spośród uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego nr 2 w Gdyni oraz uczniów z innych gdyńskich szkół. 

3. Rekrutacja ma na celu wyłonienie dzieci, które w długoterminowej prognozie rokują największe 

nadzieje na osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz stworzenie zespołu klasowego, w 

którym praca wszystkich uczniów i ich rodziców będzie ukierunkowana na optymalny rozwój 

dziecka w sferze edukacyjnej, wychowawczej i sportowej. 

 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA KANDYDATA DO REKRUTACJI 

1. Złożenie wniosku podpisanego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do 

klasy sportowej. (załącznik 1) 

2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej oraz wyrażenie zgody 

rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w teście sprawności fizycznej. (załącznik 2) 

3. Wypełnienie i złożenie w szkole Kwestionariusza Informacyjnego. (załącznik 1) 

4. Udział w teście sprawności fizycznej. 

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, 

b) Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 

c) Przeprowadzenie Testu Sprawności Fizycznej 

d) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego 

e) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 



IV. HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00: 

 złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej, 

 złożenie Kwestionariusza osobowego,  

 złożenie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

Teście Sprawności Fizycznej, 

 złożenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w Teście Sprawności Fizycznej. 

 

Przeprowadzenie Testu Sprawności Fizycznej: 

 od 7 maja do 14 maja 2021 r., - Hala sportowa w ZSP nr 2 w Gdyni  

 

19 maja 2021 r. o godz. 12:00: 

 Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki Testu Sprawności Fizycznej 

 

26 maja 2021 r. o godz. 12:00: 

 Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych 

 

Od 26 maja do 31 maja 2021 r.: 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. 

 

2 czerwca 2021 r. o godz. 12:00: 

 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV sportowej 

 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się rekrutację w terminie dodatkowym lub w postępowaniu 

uzupełniającym. 

 

V. WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY SPORTOWEJ 

1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku 

przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych wydanym przez lekarza specjalistę z dziedziny 

medycyny sportowej. Kartę sportowca należy dostarczyć do szkoły do 1 września 2021 r. 

 

 

 

 



2. Wysoki wynik  uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, na który składa się: 

a) Wynik Testu Sprawności: 

 Próba szybkości 

 Próba siły 

 Próba skoczności 

 Siady z leżenia 

 Próba zwinności 

b) Ocena predyspozycji emocjonalno - społecznych 

c) Ocena zachowania. 

3. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów ustala się listę wstępną kandydatów do 

klasy sportowej. 

4. Na podstawie projektu arkusza organizacyjnego szkoły, Dyrektor szkoły określa stan ilościowy 

uczniów w klasie. 

 

VI. OBOWIĄZKI UCZENNICY\UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

1. Uczennica\uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do: 

 Przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole, 

 dbania o posiadanie aktualnych badań  lekarskich i dostarczenie trenerowi/nauczycielowi 

wychowania fizycznego karty zdrowia sportowca, poświadczonej przez lekarza sportowego, 

 dbania o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego, 

 uczestniczenia w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, 

 przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz 

przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej. 

2. Za nieodpowiednie zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce, uczeń klasy sportowej może 

być zawieszony przez Dyrektora szkoły w uczestnictwie w zawodach sportowych do czasu 

poprawy- na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływający 

na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy klasy 

i za zgodą Rady Pedagogicznej, może zostać przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do klasy 

ogólnej. 

4. Uczniowie niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego, nie podnoszący swojego 

poziomu sportowego na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii 

lekarza, realizują w klasie zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze godzin obowiązujących 

przewidzianych Podstawą Programową. 

 



Załącznik 1 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

1. ………………………………………    2. ……………………………………… 

      imię i nazwisko             imię i nazwisko 

2. Adres zamieszkania:      2. Adres zamieszkania: 

………………………………………….    ………………………………………… 

………………………………………….    ………………………………………… 

 

Pani 

Anna Wilczyńska 

Dyrektor 

Szkoła Podstawowa nr 42 

Ul. Leopolda Staffa 10 

81-597 Gdynia 

 

 

  

 Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………………., 

od 1 września 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 42 do klasy IV, o profilu piłka ręczna. 

Obecnie jest uczniem klasy ………. w Szkole Podstawowej nr ……… w …………………………….. . 

 

PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. …………………………………………… 

 

2. …………………………………………… 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH 

I. Dane osobowe dziecka: 

PESEL: …………………………………………. 

IMIĘ:……………………………………………. 

NAZWISKO: ……………………………………………………….. 

DATA URODZENIA: ……………………………………………… 

MIEJSCE URODZENIA: …………………………………………… 

OBYWATELSTWO: ……………………………………………….. 

OBWODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA: …………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………………………………………...........................KOD:……... 

ADRES ZAMELDOWANIA: ……………………………………………………………………KOD: …….. 

 

II. Dane osobowe rodziców\opiekunów prawnych: 

Dane matki/prawnej opiekunki dziecka: 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………KOD: ………… 

ADRES ZAMELDOWANIA: ……………………………………………………………….KOD: ………… 

TELEFON KONTAKTOWY: ……………………………………..  

ADRES E-MAIL: ………………………………………………….. 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka: 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………KOD: ………… 

ADRES ZAMELDOWANIA: ……………………………………………………………….KOD: ………… 

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………….. 

ADRES E-MAIL: ………………………………………………….. 

 

PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

…..……………………………………. 

 

.…..……………………………………. 



Załącznik 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 
 

Nazwisko i imiona rodziców / opiekunów prawnych: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki: 
 

……………………………………………………………………………………... 

( imię i nazwisko ) 
 

w teście sprawności fizycznej do IV klasy sportowej o profilu piłka ręczna 

Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdyni wg obowiązujących terminów Rekrutacji na 
rok szkolny 2021/2022 r. 

 

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w 

próbie sprawności fizycznej. 

 

 

 

...........................................    ….………………………………... 

Data      Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


