
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojej/go córki/syna ............................................................... 
nazwisko i imię dziecka 

 
.................................... urodzonej/go .......................................... w ............................................. 

/data i miejsce urodzenia/ 

 
zamieszkałej/go w ........................................................................................................................ 

/miejsce zamieszkania/ 

 
....................................................................................................................................................... 
w teście sprawności fizycznej, kwalifikującym do przyjęcia do oddziału klasy piątej 

sportowej. 

 

Test zostanie przeprowadzony w poniedziałek 21 maja 2018 r. o godz. 1500 w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

Ostateczny termin składania dokumentów i wniosku rodzica o przyjęcie do oddziału klasy 

sportowej oraz udziału dziecka w teście upływa 14 maja 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
/nazwisko i imię rodziców 

 
/adres/ 

 
 

 
/miejscowość, data/ 

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

 
 
 

/Podpis rodziców/ 
 



Podstawy prawne działania oddziału klasy sportowej 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r., poz. 
59/ od roku szkolnego 2017/18 można tworzyć oddziały sportowe w szkole podstawowej. 

Na podstawie obowiązujących Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów 
sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego /Dz. U. z 2012 r., poz. 
1129/ oraz z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i 
szkół mistrzostwa sportowego /Dz. U. z 2017 r., poz. 671/ przez oddział sportowy należy 
rozumieć taki oddział, w którym prowadzone jest szkolenie w jednym lub kilku sportach, w 
co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w 
oddziale z możliwością podziału na grupy ćwiczeniowe. 

Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa, do oddziałów tych przyjmowani są w 
pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie 
promocji do klasy, dla której ma być utworzony oddział sportowy oraz uzyskanie, 
pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej przeprowadzanego na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy dla danej dyscypliny sportu. W przypadku większej 
liczby kandydatów spełniających te warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brany jest pod uwagę wynik testu 
sprawności fizycznej. Gdy on nie rozstrzygnie, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego stosuje się kryteria zawarte w art. 133 cyt. ustawy. W następnej kolejności, w 
przypadku wolnych miejsc, do oddziału sportowego w szkole podstawowej mogą być 
przyjmowani uczniowie z innych szkół. 

Liczba godzin tygodniowo w ramowych planów nauczania:  

1. Oddział sportowy w szkole podstawowej: 
a) co najmniej 10 godz. tygodniowo szkolenia / w tym 6 godz. szkolenia 

ukierunkowanego/ w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 03 2017 r. określa ponadto obowiązek uczestnictwa uczniów 
zakwalifikowanych do oddziału sportowego we współzawodnictwie sportowym oraz 
obowiązek realizacji programu szkolenia opracowanego przez odpowiedni polski związek 
sportowy dla danej dyscypliny. 


