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REGULAMIN REKRUTACJI  
do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6   

w Zespole Szkół Sportowych 
w Ełku na rok szkolny 2021/2022 

 

do oddziałów sportowych w dyscyplinach: 

 piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy) 

 piłka nożna (chłopcy) 

 

Podstawa prawna: 

 
1.  Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., art.137 (Dz.U. z 2017 poz.59 ze zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i  placówek 
       (Dz.U. poz. 610). 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  
     i   szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Dz.U z 2017r, poz. 671 
   

I INFORMACJE OGÓLNE 
1. W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie  oddziałów  sportowych z następujących 

dyscyplin:  piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. 

2. Oddziały  sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle  

z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 

3. Oddziały  sportowe realizują łącznie 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym sześć  godzin 

ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej  lub piłki nożnej i cztery godziny 

wychowania fizycznego. 

 
II ZASADY REKRUTACJI 

1. Do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6  nie obowiązuje rejonizacja. 

2. Kandydaci do oddziałów  sportowych zobowiązani są do spełnienia następujących warunków: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego ( dotyczy uczniów już 
trenujących i posiadających aktualną  kartę sportowca) 

b)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 
c)  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie 
sportowe w  danym oddziale. 

d) przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie danej 
dyscypliny 

e) złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły terminie określonym przez 
Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. 
 

3. Jeżeli zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc, jakimi dysponuje szkoła, zastosowana 

zostanie następująca procedura rekrutacyjna: 

1) o pierwszeństwie przyjęcia do oddziału sportowego decyduje suma punktów uzyskanych: 
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a) z prób sprawności fizycznej; 

b) za oceny opisowe  na świadectwie; 

c) za zachowanie. 

2) W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w pierwszej kolejności przyjmowani będą 

uczniowie, którzy uzyskali  wyższy wynik z prób sprawności fizycznej 

 

l.p. Kryterium Wynik ucznia Liczba 
punktów 

1.  
Ocena opisowa na 
świadectwie 

Samodzielnie i bezbłędnie czyta ze zrozumieniem , 
pisze, liczy, tworzy własne teksty. Nie wymaga 
pomocy nauczyciela. Rozwiązuje dodatkowe 
zadania. Dobrze posługuje się językiem obcym. 

10 

Czyta, pisze, liczy. Czasami  wymaga pomocy 
nauczyciela. Posługuje się językiem obcym. 

5 

2.  Zachowanie 

Przestrzega norm, prawidłowo nawiązuje relacje 
rówieśnicze. Dba o porządek,  jest 
zdyscyplinowany/a, chętnie pracuje na lekcjach, 
zawsze jest przygotowany/a do zajęć. 

10 

Stara się przestrzegać norm społecznych. Dba o 
porządek,  jest zdyscyplinowany/a, chętnie pracuje 
na lekcjach, przygotowuje się do zajęć. 

5 

3.  
Wyniki prób 
sprawności fizycznej 

Suma punktów ze wszystkich prób sprawności 
fizycznej 

max.30 
pkt. 

razem 50 pkt 

 
   III WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego.  

2. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej. 

3. Zdjęcie do legitymacji szkolnej 

4. Orzeczenie  lekarskie o stanie zdrowia. 

5. Pisemna  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w próbach sprawności fizycznej oraz 

na uczęszczanie do oddziału sportowego. 

IV  TERMINY REKRUTACJI 

TERMINY REKRUTACJI-SZKOŁA PODSTAWOWA SPORTOWA NR 6 
 
l.p. wyszczególnienie postępowanie główne  postępowanie 

uzupełniające 
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1. Złożenie wniosku  o przyjęcie do 

klasy sportowej wraz z 

załącznikami i dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie 

warunków 

 

od  1 marca 2021r.          

do 2  kwietnia 2021r.  

do 20 sierpnia 2021 

r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej 

I termin  

15 maja 2021 

22 maja 2021 

 

Do 23 sierpnia 2021r. 

II termin 

 5 czerwca 2021  

11 czerwca 2021 

Do 23 sierpnia 2021r 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki z prób 

sprawności fizycznej 

14.06.2021r. 24 sierpnia 2021r. 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do klasy sportowej  o oryginał 

świadectwa promocyjnego  do 

klasy czwartej 

25 czerwca do 29 

czerwca 2021r. 

 Razem z wnioskiem 

4. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy sportowej oraz 

dokumentów potwierdzających  

spełnienie przez kandydata 

warunków i kryteriów rekrutacji 

30  czerwca  2021r. 25 sierpnia 2021r. 

5  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do klasy sportowej 

1 lipca 2021r. 26 sierpnia 2021r. 
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V Terminy i miejsca prób sprawności fizycznej do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6: 
 

dyscyplina termin I termin II Postępowanie 
uzupełniające 

miejsce 

piłka siatkowa – 
dziewczęta  
i chłopcy 
 

15 maja 2021        
22 maja 2021            
( sobota)  

godz. 9.00 

 

5 czerwca 2021   
11 czerwca 2021        
(sobota) 

 godz. 9.00 

Do 23 sierpnia 

2021r. 
Zespół Szkół 
Sportowych,   
ul. Suwalska 15 – 
sala gimnastyczna 

piłka nożna-  
chłopcy 
 
 

15 maja 2021        
22 maja 2021            
( sobota)  

godz. 9.00 

 

5 czerwca 2021   
11 czerwca 2021        
(sobota) 

 godz. 9.00 

Do 23 sierpnia 

2021r. 
Zespół Szkół 
Sportowych,   
ul. Suwalska 15 – 
boisko ORLIK 

 
1. Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy złożyć: Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych do udziału w próbach sprawności fizycznej 
syna/córki/podopiecznej/podopiecznego 

2. Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat do oddziału sportowego 
powinien dostarczyć: 

 

 orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające 
bardzo dobry stan zdrowia 

 lub, jeżeli posiada to tylko aktualną kartę sportowca potwierdzającą bardzo dobry stan 
zdrowia 

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na próbie sprawności fizycznej  w podanych 
terminach  dyrektor szkoły może wyznaczyć nowy termin próby. 

4.  Rekrutację do oddziałów sportowych można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na 
wniosek rodziców/opiekunów prawnych po spełnieniu wymagań, określonych w punkcie II i 
III. 

 
VI  Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 
 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje   szkolną 

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, złożoną z wicedyrektora oraz dwóch  nauczycieli 
wychowania fizycznego. 

2. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest: 

a)  prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego; 

b) kwalifikowanie kandydatów;  

c) sporządzanie protokołów z etapów postępowania  rekrutacyjno -kwalifikacyjnego; 

d) ustalenie listy przyjętych; 
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e) opublikowanie listy przyjętych. 

Informacje dodatkowe 
 
 Warunkiem rozpoczęcia szkolenia sportowego  od 1 września 2021 r. jest dostarczenie przez 
ucznia orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w 
dziedzinie medycyny sportowej  
 
 


