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REGULAMUN REKRUTACJI  
uczniów do oddziału sportowego 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie 
 
 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. W roku szkolnym 2021/2022 zostanie utworzony jeden oddział sportowy o profilu piłki 
siatkowej dziewcząt i piłki siatkowej chłopców.  W oddziale będzie realizowane 10 
godzin wychowania fizycznego, obejmujące 4 godziny zgodnie z podstawą programową 
kształcenia ogólnego w  szkole podstawowej oraz 6 godzin ukierunkowanego szkolenia 
specjalistycznego, piłki siatkowej. 
 

2. Pozostałe przedmioty będą nauczane zgodnie z wymiarem określonym ramowym 
planem nauczania dla szkoły podstawowej. 

 
3. Program szkolenia sportowego w oddziale sportowym jest realizowany równolegle  

z programem kształcenia ogólnego, właściwego dla szkoły podstawowej. 
 

4. Uczniowie oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony przez 
Dyrektora Szkoły, opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

 
5. Oddział sportowy nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. 

 
 

§ 2 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów sportowych, dyrektor powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 
 

2. W skład komisji wchodzi: 
 wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, 
 co najmniej dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów poszczególnych 

dyscyplin sportowych odpowiedzialni za nabór. 
 

3. Szkolna Komisja rekrutacyjna: 
 opracowuje szczegółowy harmonogram rekrutacji; 
 podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji; 
 prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami naboru; 
 ogłasza listę kandydatów przyjętych według niniejszej procedury i przedkłada ją do 

zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły zgodnie z terminami, o których mowa w 
harmonogramie rekrutacji. 

 sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. 
4. Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni 

opiekunowie mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni. 
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5. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi 
zainteresowanym stronom. 

 
6. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 
 

§ 3 

ZASADY NABORU DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

 

1. Nabór do oddziału sportowego odbywa się spośród: 
 uczniów klas III szkół podstawowych. 
 

2. Kryteria naboru do oddziału sportowego: 
 pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie nauki dziecka  

w oddziale sportowym; 
 dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu z wysokim 

poziomem nauczania oraz co najmniej dobra ocena zachowania; 
 uzyskanie pozytywnych wyników w teście sprawności fizycznej; 
 uzyskanie akceptacji komisji rekrutacyjnej; 
 po zakwalifikowaniu się dziecka niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia 

od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w oddziale  
sportowym. 

 

 

§ 4 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej: 
 Wniosek o przyjęcie  ucznia do oddziału sportowego – załącznik 1; 
 Deklaracja przystąpienia do testu sprawności fizycznej – załącznik nr 2  

 
2. Zakres sprawdzianu sprawności fizycznej: 

 skok w dal z miejsca; 
 rzut piłką lekarską jednokilogramową w przód zza głowy; 
 bieg wahadłowy na odcinku 9 m (4 odcinki).  
 

3. Podczas testu sprawności fizycznej dokonany zostanie pomiar wagi i wzrostu 
kandydata.  
 

4. Podczas testu sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy 
(koszulka, spodenki, dres, obuwie sportowe). 

 
 

§ 5 

WARUNKI KLASYFIKACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

 

1. Do oddziału sportowego kwalifikowani są wyłącznie uczniowie którzy przystąpili do 
testu sprawności fizycznej.  
 

2. Przy wyborze kandydata decyduje: 
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 wynik testu sprawności fizycznej; 
 co najmniej dobra ocena zachowania. 

 
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę dodatkowo: 
 ocenę opisową za I półrocze roku szkolnego 2020/21; 
 osiągnięcia kandydata w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych i 

artystycznych. 
 

4. W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja uczniów.  
 

 

 
§ 6 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI 
 

Data Działanie 
do 14 kwietnia  Zamieszczenie na stronie internetowej regulaminu 

rekrutacji uczniów do oddziału sportowego 
do 28 kwietnia  Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do oddziału sportowego oraz  

Deklaracji przystąpienia do testu sprawności fizycznej 
29 kwietnia  Test sprawności fizycznej 
do 4 maja  Sporządzenie listy uczniów zakwalifikowanych do oddziału 

sportowego na podstawie testu sprawności fizycznej 
4 maja  Podanie informacji o ewentualnym terminie rekrutacji 

uzupełniającej i dodatkowego testu sprawności fizycznej 
do 30 czerwca Uzupełnienie, przez rodziców/ prawnych opiekunów, wniosku o  

przyjęcia do oddziału sportowego o niezbędne dokumenty: 
- zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w oddziale  sportowym; 
- w przypadku uczniów spoza SP 3 w Głogowie, dodatkowo, 
dokonanie formalności związanych z zapisaniem ucznia.  
 

 
          *Szczegółowy plan godzinowy i miejsce testów sprawnościowych zostanie opublikowany na 
         stronie  internetowej szkoły 
 
 
Załączniki: 
1. Wniosek  o przyjęcie do oddziału sportowego. 
2. Deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej. 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 r. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie 

2021/2022 

 
Załącznik nr 1 

 

 

Głogów, dnia……………………… 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3 

            im. Noblistów Polskich 

w Głogowie 

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego  
klasy IV w roku szkolnym 2021/2022 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

do oddziału sportowego o profilu: piłka siatkowa dziewcząt/piłka siatkowa chłopców 

Dane o kandydacie: 

1. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………. 

2. PESEL: …………………………………………………………………………………...….. 

3. Imiona i nazwiska rodziców: …………………………………………………...…………… 

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

4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… 

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

5. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 

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

6. Numer telefonu: ……………………...……………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły rejonowej: …………………………...……………………………….. 

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

8. Informacja o zainteresowaniach ucznia, osiągnięciach  (m.in. ewentualna przynależność do 

klubów sportowych etc.): 

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

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

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

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z kryteriami przyjęć do oddziałów sportowych oraz wyrażam wolę 

zapisu kandydata do oddziału sportowego. 

 

                                             ……………………………….………………… 
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Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych 

opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału sportowego 

 

 

 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w próbie sprawności fizycznej. 

 

                                             ……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych 

opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału sportowego 

 

3. Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego oraz na jego udział w treningach, 

zawodach i obozach szkoleniowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego 

szkolenia na podstawie opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe lub 

lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego. 

 

                                             ……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych 

opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału sportowego 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. 
 

 

……………………………….………………… 
Podpis rodziców / rodzica samotnie wychowującego / prawnych 

opiekunów woli zapisu kandydata do oddziału sportowego 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich z siedzibą w Głogowie,  

ul. Plac Mieszka I 22,  67-200 Głogów, adres e-mail: sp3@www.glogow.pl , tel. 76 834 71 63 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@odoplus.pl pod numerem telefonu +48 533 80 70 40 

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań związanych  

z rekrutacją do oddziału sportowego , 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” - zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres – zgodny z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: upoważnieni w tym zakresie pracownicy Szkoły Podstawowej nr 

3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak 

również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.    

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował nie 

możnością zrealizowania wniosku.           
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Załącznik nr 2 
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

DO TESTU  SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 
 
 

 
Ja, ............................................................, uczennica/ uczeń  ……………………………………..….................... 
                  imię i nazwisko                                                                                                               klasa, szkoła  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
deklaruję chęć przystąpienia do testu sprawności fizycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie 
w ramach rekrutacji do oddziału sportowego. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami przystąpienia do testu oraz  

z Regulaminem rekrutacji uczniów do oddziału  sportowego  Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Głogowie w  roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

.........................................................                                       ........................................................ 
czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych                                                                                                    podpis ucznia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................................... 

jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do prób sprawności fizycznej 

oraz biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu podczas 

testu sprawnościowego. 

 
 
.................................................................. 
czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 


