
Regulamin  

naboru uczniów do klasy z oddziałami sportowymi 

 o profilu mini siatkówka  

w Szkole Podstawowej Nr 25 w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 15 

we Wrocławiu  

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1248) 

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. 2017r. , poz. 671) 

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857)  

5. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

nr 15 we Wrocławiu za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej 

oddziały sportowe o profilu mini siatkówka.  

 

§ 2 

Rekrutacja  

1. Do klasy czwartej o profilu mini siatkówka przyjmowani są w pierwszej kolejności 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 . W dalszej kolejności mogą być przyjęci - na 

wniosek rodziców / prawnych opiekunów - uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły 

Podstawowej nr 25, o ile Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w wyżej wymienionych 

klasach.  

2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do klasy sportowej jest 

złożenie w  sekretariacie szkoły w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji lub 

bezpośrednio przed przystąpieniem ucznia do testu ogólnej sprawności fizycznej,  

następujących dokumentów:  

1) podania o przyjęcie dziecka do klasy z oddziałem sportowym o profilu mini 

siatkówka (załącznik nr 1),  

2) zgody od lekarza pierwszego kontaktu i oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (załącznik nr 2) 

3) opinii wychowawcy (załącznik nr 3).  

3. W postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzony zostanie test ogólnej sprawności 

fizycznej dla oddziałów sportowych o profilu mini siatkówka. 

4. W dniu przeprowadzania testów wymagane jest  posiadanie stroju gimnastycznego oraz 

obuwia sportowego 



5.Informacja o terminie i godzinie przeprowadzania testów sprawnościowych do oddziału 

sportowego mini siatkówka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr  25, tablicy ogłoszeń Szkoły oraz w szkolnym systemie Librus.  

6. Opisy prób przeprowadzonych w czasie testów ogólnej sprawności fizycznej zawarte są 

w dokumencie „Sprawdzian predyspozycji do oddziału sportowego o profilu mini siatkówka 

w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu” 

(załącznik nr 4). 

§ 3 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej z oddziałami sportowymi o profilu 

mini siatkówka dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.  

2. W skład komisji wchodzą:  

1) przedstawiciel dyrektora szkoły  jako przewodniczący,  

2) nauczyciel – trener  SP Nr 25 we Wrocławiu, 

3) jeden trener  KS AZS – AWF Wrocław. 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy: 

1) prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego, 

2) przeprowadzenie testu ogólnej sprawności fizycznej,  

3) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej z oddziałem sportowym o profilu 

mini siatkówka,  

4) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 4 

 

1. Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy czwartej z oddziałami sportowymi o profilu 

mini siatkówka, zostanie ogłoszona do wiadomości, w terminie 7 dni od daty 

przeprowadzenia testów ogólnej sprawności fizycznej, na tablicy ogłoszeń Szkoły 

Podstawowej nr 25  

2. Do klasy czwartej z oddziałami sportowymi o profilu mini siatkówka przyjętych będzie 

maksymalnie 27 uczniów, którzy:  

1) pozytywnie zaliczą testy sprawnościowe,  

2) osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego 

treningu z wysokim poziomem nauczania oraz brak zastrzeżeń odnośnie zachowania,  

3) wykazują zainteresowanie oraz zaangażowanie w dotychczas organizowanych 

zajęciach sportowych,  

4) posiadają osiągnięcia w zawodach sportowych w latach poprzednich,  

5) posiadają pisemną zgodę rodziców,  

6) uzyskają akceptację Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. 

3. Po zakwalifikowaniu się do klasy czwartej z oddziałami sportowymi o profilu mini 

siatkówka, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musi 

legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem 

lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub 

innego uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 

dyscypliny sportowej (mini siatkówki).  



4. Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej zostanie ogłoszona do 31 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń ma rozpocząć naukę. 

5. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo 

odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.  

6. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada 

stronom.  

7. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie opisanej w ust. 5 jest ostateczna.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe  

1. W trakcie trwania etapu edukacyjnego – w przypadku wystąpienia wolnych miejsc  w 

oddziale sportowym o  profilu mini siatkówka – istnieje możliwość przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie.  

2. Zasady naboru do klas sportowych dyrektor podaje do publicznej wiadomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
 

Wrocław, dnia ............................……...…  
 
 
............................................................................………………..  
(imiona i nazwisko kandydata)  
 
 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ  
w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu  

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej o profilu  mini siatkówka w roku 
szkolnym …………………………………..  
 
Dane o kandydacie:  

1. Data i miejsce urodzenia  

......................................................................................................................  

2.Adres zamieszkania  

.....................................................................................................................  

3. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów  

a) ............................................................................................  

b) ..................................................................................... ….  

4. Adres korespondencyjny rodziców/prawnych opiekunów  

....................................................................................................................  

5. Telefon kontaktowy ......................................................  

6. PESEL kandydata : ………………………………………………………………………..  

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej* (dotyczy kandydata z innej szkoły)  

....................................................................................................................  

 

........................................................................  

(data i czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka dla 

potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych            

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  

 

......................................................................  

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 



 
 
 

Załącznik nr  2  
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA  
 
 

Oświadczam, że mój syn/córka  

....................................................................................................................  

(imiona i nazwisko dziecka)  

 

jest kandydatem do oddziału sportowego o profilu  mini siatkówka w klasie ..……….......  

w Szkole Podstawowej Nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu.  

Dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań medycznych do podejmowania wysiłku 

fizycznego.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w sprawdzianie kwalifikacyjnym do klasy 

sportowej o profilu  mini siatkówka przeprowadzanych w ramach rekrutacji 

organizowanych przez szkołę.  

 

 

.........................................................................  

(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr  3 

 
 

Opinia wychowawcy 

 

 

Uczeń/uczennica 

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

(imiona i nazwisko ucznia) 

w roku szkolnym 20…...../20…….... uczęszczał/a do klasy .........................……….……... 

w Szkole Podstawowej Nr......….. w ......................................................………………….... 

 

 

Zachowanie ucznia: 

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

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

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

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

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

 

 

Osiągnięcia sportowe: 

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

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

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

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

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

 

 

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

(data i podpis wychowawcy) 
 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr  4 

 

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI  DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU  

MINI SIATKÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM NR 15 WE WROCŁAWIU  

 

W procedurze naboru do klas o profilu mini siatkówka dokonuje się pomiaru 

podstawowych cech somatycznych dziewcząt i chłopców to jest wysokości i ciężaru 

ciała oraz podstawowych parametrów sprawności motorycznej m.in:  

 siły eksplozywnej kończyn dolnych (skok w dal z miejsca),  

 wytrzymałości szybkościowej (bieg wahadłowy na odcinku 10 x5m),  

 szybkości i koordynacji ( bieg po kopercie) 

 gry, zabawy zadaniowe 

 

Nabór dokonywany jest przez nauczycieli trenerów , obejmuje ocenę:  

1. Budowy somatycznej   

2. Sprawności motorycznej specjalnej 

1. Dane ogólne:  

- wiek i płeć, 

- szkoły podstawowa, do której okręgu należy  

- jednostka organizacyjna w której prowadzono badania.  

 

2. Zmienne społeczne:  

- ocena nauczyciela dotycząca przydatności do klasy sportowej,  

- wyniki sprawdzianu po zakończeniu III klasy,  

- pozytywne orzeczenie lekarskie potwierdzone przez lekarza medycyny sportowej.  

 

3. Komponenty morfologiczne:  

Badaniami objęto podstawowe cechy somatyczne:  

- wysokość ciała,  

- masa ciała 

4. Komponenty mięśniowe:  



- maksymalna moc aerobowa nie kwasomlekowa –próbą testową „skok w dal z miejsca” 

 

5. Komponenty motoryczne:  

-  wytrzymałość szybkościową bieg wahadłowy na odcinku 10x 5 

-  test szybkościowo – koordynacyjny – bieg po kopercie. 

 

OPIS TESTÓW STOSOWANYCH PODCZAS NABORU  

 

TEST OCENIAJĄCY SIŁĘ EKSPLOZYWNĄ KOŃCZYN DOLNYCH – skok w dal  

z miejsca  

Przybory: taśma miernicza, linia odbicia wyznaczona na parkiecie  

Przebieg próby: badany wykonuje skok w dal z postawy stojąc w małym rozkroku, 

stopy ustawione równolegle, place przed linią, ugięcie kolan, przeniesienie kończyn 

dolnych dołem w tył, przez energiczny zamach w przód z równoczesnym wyprostem 

kończyn dolnych, następuje odbicie od podłoża i skok na maksymalną odległość, 

lądowanie na obie stopy. Próba jest wykonywana dwukrotnie, liczy się lepszy wynik.  

Wynik: odległość skoku dłuższego mierzona od linii odbicia do miejsca zetknięcia 

tylnego brzegu pięty z dokładnością 1 cm. 

 

TEST OCENIAJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKOŚCIOWĄ – bieg wahadłowy na 

odcinku 5 metrów x 10. 

Przybory: stoper, 2 linie równoległe wyznaczone na parkiecie w odległości 5m.  

Przebieg próby: po komendzie „na miejsca”, badany ustawia się w pozycji wysokiej 

przed linią, po komendzie „start” przebiega szybko do linii oddalonej o 5 m, przekracza 

ją minimum jedną stopą , zawraca, biegnie do linii startu i po nawrocie ponownie 

przebiega.  

Wynik: wynik próby stanowi pomiar czasu   

 

TEST OCENIAJĄCY KOORDYNACJĘ SZYBKĄ – bieg po kopercie  

Przybory: stoper, 5 pachołków ustawionych wg poniższego schematu 

Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym pachołkami o wymiarach 5 x 3 m. Na 

sygnał gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie "gotów". Bieg sprintem drogą 

wskazaną przez strzałki omijając pachołki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób 

wykonywany jest dwukrotnie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. 



Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w dwóch nieprzerwanych 

obiegach zygzakiem.  

 

 

  



 

Gry i zabawy zadaniowe: 

- 

 

Warunki przyjęcia do klas sportowych  

Po pozytywnej opinii lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu 

uczniowie zostaną poddani, wybranym przez nauczyciela – trenera klas sportowych, 

próbom sprawnościowym spośród tych opisanych powyżej.  

Na podstawie uzyskanych wyników zostanie stworzona lista rankingowa (np. jeśli 

będzie startowało 18 osób, ta która uzyska najlepszy wynik w danej próbie będzie miała 

pkt 18, druga – 17 pkt, trzecia – 16 pkt … a ostatnia 1 pkt.), według której wybrane 

zostanie maksymalnie 26 uczniów.  

 


