Regulamin
naboru uczniów do klasy pierwszej sportowej
o profilu pływanie
Podstawa prawna
1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910
z późniejszymi zmianami)
2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa
sportowego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2138)
3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 20219 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

§1
Postanowienia ogólne
1. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku za zgodą
organu prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy pierwszej oddziały sportowe o
profilu pływanie.

§2
Rekrutacja
1. Do klasy pierwszej o charakterze sportowym przyjmowani są na wniosek rodziców/
prawnych opiekunów uczniowie zamieszkali w obwodzie lub poza obwodem szkoły.
2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły:
a) Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej sportowej.

b) Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz
późniejszej możliwości nauki w klasie sportowej.
3. W ustalonym terminie zostaje przeprowadzony test sprawnościowy dla kandydatów
do klasy pływackiej.
4. O terminie i godzinie przeprowadzenia w/w testu sprawnościowego rodzice i dzieci
zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową. Informację powyższą będzie można
uzyskać w sekretariacie szkoły.
5. Na test sprawnościowy uczeń przychodzi wraz z opiekunem.
6. Niestawienie się na test w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z zapisu do klasy sportowej.
7. Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie zostaną zakwalifikowani uczniowie,
którzy:
a) Uczestniczą w testach sprawnościowych, otrzymają pozytywną ocenę
i wystarczającą ilość punktów z testu,
b) Dostarczą kartę zdrowia sportowca do dnia rozpoczęcia przez ucznia nauki
(badania lekarskie w przychodni sportowej)
8. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy pierwszej sportowej o profilu
pływanie zostanie ogłoszona w ustalonym, podanym do wiadomości terminie.

§3
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący,
b) co najmniej dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów pływania
w Szkole Podstawowej nr 14

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:
a) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania
fizycznego,
b) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
c) ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej o
profilu pływanie.

§4
Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej
1. Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie przyjętych będzie minimalnie 20, a
maksymalnie 25 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu
sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w § 2

ust. 5

regulaminu.
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo
odwołania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.
4. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§5
Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do:
a) przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
b) dbania o aktualne badania lekarskie,
c) uczestniczenia, w miarę możliwości, w zawodach uprawianej dyscypliny
szkolnych, międzyszkolnych oraz pozostałych zawodach sportowych, w
których bierze udział szkoła,
d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy
oraz przestrzegania regulamin u korzystania z pływalni i sali gimnastycznej.

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może
być zawieszony przez dyrektora szkoły 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 może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do klasy
ogólnodostępnej.

§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zwolnienia się miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość
przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.
2. W przypadku nieutworzenia klasy sportowej z powodu niezgłoszenia się minimalnej
liczby kandydatów uczniowie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu do klasy
ogólnodostępnej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Włocławek dotyczącą terminów
rekrutacji.
3. rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej są zobowiązani do zakupu stroju
pływackiego (czepek, okulary, klapki basenowe)
4. Z zasadami rekrutacji zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.

