
Regulamin 
  

rekrutacji do oddziału klasy V sportowej o specjalności koszykówki dla dziewcząt i 
siatkówki dla chłopców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 

Tomyślu na rok szkolny 2018/2019 
  
 
 

Oddział sportowy klasy piątej w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w 
Nowym Tomyślu będzie jedynym oddziałem tego rodzaju prowadzonym w szkołach 
podstawowych Gminy Nowy Tomyśl. 

Jego wyróżnikiem będzie zwiększona do 10. liczba godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo, w ramach których prowadzone będą zajęcia specjalistyczne z koszykówki dla 
dziewcząt i siatkówki dla chłopców zgodnie z programami dla tych dyscyplin zatwierdzonymi 
przez odpowiednie polskie związki sportowe. Do oddziału przewiduje się przyjęcie nie więcej 
niż 15 dziewcząt i 15 chłopców. 

 
 

§1 
Zasady ogólne 

  
 

1. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do testu sprawności fizycznej 
2. Test sprawności fizycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana spośród 

nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 
3. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do 

testu sprawności fizycznej. 
4. Do oddziału klasy piątej sportowej przyjęci zostaną absolwenci klas czwartych na 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 
5. Na rok szkolny 2018/2019, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, którzy: 
a) otrzymali promocję do klasy V; 
b) uzyskali pozytywny wynik testu sprawności fizycznej; 
c) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie lekarza podstawowej opieki 

medycznej o bardzo dobrym stanie zdrowia. 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria, 
o których mowa w art. 131 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
Oświatowe /Dz. U. z 2017 r. poz. 59/ 

7. W przypadku wolnych miejsc do oddziału klasy piątej sportowej na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 3, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 5, 6, 
7 stosuje się odpowiednio.  

 
 
 
 



 
§2 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
  

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy m.in: 
a) wykonywanie wszystkich czynności związanych z rekrutacją zgodnie z 

harmonogramem rekrutacji; 
b) weryfikacja zgodności danych przedstawionych we wniosku o przyjęcie 

kandydata z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
rekrutacyjnych; 

c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej do oddziału klasy sportowej; 
d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 
 

§3 
Wymagane dokumenty 

  
1. Wniosek, o którym mowa w §1, pkt 4;  
2. Zgoda rodziców kandydata na przystąpienie do testu sprawności fizycznej; 
3. Kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy V; 
4. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza 

podstawowej opieki medycznej. 
    
 
 

  §4 
Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej 

  
1. Test sprawności fizycznej jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnego 

uprawiania odpowiedniej dyscypliny sportowej określony na podstawie 
odpowiednich przepisów polskich związków sportowych dla danej dyscypliny. 

2. Test przeprowadzony zostanie w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 15:00 w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

3. Test potrwa ok. 60 minut. 
4. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną. 
5. Do testu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału klasy sportowej, zarówno 

będący, jak i niebędący uczniami Szkoły Podstawowej nr 3. Drugi termin sprawdzianu 
nie jest przewidywany. 

6. Z testu sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów; 
7. Za pozytywny wynik testu uznaje się min. 25 pkt. 

 
 
 

 
 



 
§5 

Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów 
  
termin Etap rekrutacji 
Do 14 maja 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału klasy sportowej 

wraz z orzeczeniem lekarskimi lekarza podstawowej opieki 
medycznej o bardzo dobrym stanie zdrowia 

21 maja 2018r.  
godz. 15:00 

test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału klasy 
sportowej 

25 maja 2018 r. ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej 
do 27 czerwca 2018 do 
godz. 12:00 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału kl. V sportowej o 
świadectwo promocyjne do kl. V 

29 czerwca 2018 r. 
godz.12:00 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
oddziału klasy piątej sportowej 

  
  
Podstawa prawna: 
  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2017r.  poz. 59). 
2.  Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół (Dz.U.2017r. 
poz. 649). 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 
 
 


