Regulamin naboru uczniów do klas sportowych
w Gimnazjum i Liceum w Dukli
Podstawa prawna
Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów
do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)
Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078)

I. Zasady rekrutacji do klas sportowych
1. Kandydatem do klasy pierwszej sportowej o profilu zespołowych gier sportowych może
być uczeń, który:


w danym roku kalendarzowym ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum
z zadawalającymi wynikami w nauce (średnia ocen na świadectwie
ze wszystkich przedmiotów co najmniej 3,5)



uzyskał na świadectwie co najmniej dobre zachowanie



wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi odpowiednio wysokimi wynikami próby
sprawności ogólnej i sprawdzianu umiejętności specjalnych z zakresu konkretnych
gier zespołowych,



posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza,

2. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi
miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy placówki.
II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych (zasady naboru)
1. Ogólne kryteria przyjęcia absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów
gimnazjum do klas sportowych określa statut Zespołu Szkół nr 2 w Dukli.
2. Warunkami niezbędnymi przyjęcia absolwent do szkoły sportowej są:
a. zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora danej dyscypliny sportu;
b. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza;
c. dostarczenie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przeprowadza test sprawności
ogólnej i specjalnej uczniów klas szóstych oraz klas trzecich gimnazjum.
4. Ocena cech motorycznych odbywa się na podstawie:
a. PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ, której celem jest obiektywne rozpoznanie
ogólnych predyspozycji ruchowych dziewcząt i chłopców, którzy chcą doskonalić
swoje umiejętności w klasie sportowej.
 Bieg krótki na dystansie 60 m dziewczęta i chłopcy.
 Bieg długi na dystansie 600 m dziewczęta 1000m chłopcy.
 Bieg po kopercie.
 Rzut piłką lekarską na odległość.
b. SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH
GIER ZESPOŁOWYCH, który ma na celu obiektywne rozpoznanie specjalnych
predyspozycji ruchowych dziewcząt i chłopców, którzy chcą doskonalić swoje
umiejętności w grach zespołowych w klasach sportowych.

c. PIŁKA NOŻNA (CHŁOPCY)
 Żonglerka piłką.
 Podania i przyjęcia piłki różnymi częściami stopy prawa i lewa nogą.
 Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę.
d. SIATKÓWKA (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY)
 Odbicia piłki oburącz sposobem górnym.
 Odbicia piłki oburącz sposobem dolnym.
 Odbicia piłki na przemian oburącz sposobem górnym i dolnym.
e. KOSZYKÓWKA (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY)
 Rzut do kosza z linii rzutów wolnych.
 Kozłowanie piłki w slalomie zakończone rzutem do kosza po
zatrzymaniu.
 Rzut do kosza w biegu po kozłowaniu.
Przy ocenie sprawdzianu umiejętności technicznych z poszczególnych gier zespołowych
komisja bierze pod uwagę przede wszystkim koordynację i płynność ruchów oraz poprawność
techniczną wykonywanych elementów, jak również inne wybitne predyspozycje ucznia
do uprawiania konkretnej dyscypliny.
5. Komisja ustala wstępną listę uczniów kwalifikujących się do klasy sportowej
i przekazuje ją dyrektorowi szkoły co najmniej na trzy tygodnie przed zakończeniem
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który dokonywany jest
nabór.
III. Wymagana dokumentacja dziecka:


podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do klasy sportowej,



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,



oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,



oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej
lub o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w zależności od typu szkoły),



oświadczenie obydwojga Rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu
się, z programem i regulaminem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami
ucznia i rodzica,



opinia dotychczasowego nauczyciela wychowania fizycznego o uczniu.

IV. Ustalenia końcowe
1. Ostateczny skład klas pierwszej sportowej
z nauczycielami wychowania fizycznego.

zatwierdza

dyrektor,

wspólnie

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje
rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.
3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania
od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
4. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

