
                                                         Załącznik nr 3 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 51  

im. Bronisława Szwarca  

w Poznaniu 

  

 

Regulamin klas sportowych i zasady rekrutacji do klas sportowych  

 opracowany na podstawie i w zgodności  z : 

ustawą  z  dnia  18 stycznia 1996 roku, o kulturze  fizycznej , ( Dz.U. Nr 25 poz 113 z 2001/81/889,  

102/1115,  2002/4/31,  25/253,  74/676,   93/820,   207/1752) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 października 2012r. (Dz.U.  poz. 1129) w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002  r.  (Dz.U.  2002/191/1603 )  

w sprawie zasad kwalifikacji do  poszczególnych  dyscyplin  sportu,  zakresu koniecznych badań 

lekarskich oraz  ich  częstotliwości  w     stosunku do dzieci  i  młodzieży  do  ukończenia  21  

roku  życia  uprawiających sport amatorski. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 

jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) 

  

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci 

poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych. 

2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, 

stosować go na  co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu 

rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej. 

3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych  

z rozszerzonym programem kultury fizycznej  o profilu lekkoatletycznym dla dziewcząt oraz 

hokej na trawie, piłka nożna, piłka koszykowa- dla dziewcząt i chłopców  począwszy od klasy 

IV do klasy VI szkoły podstawowej oraz od klasy I - piłka nożna dla chłopców, pływanie dla 

dziewcząt i chłopców. 

4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami 

programowymi  zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin  

z wychowania fizycznego i realizują ją na podstawie programu autorskiego. 

 

Rozdział I 

Organizacja klas 

1. Klasy sportowe tworzy się spośród uczniów mających predyspozycje do trenowania 

odpowiedniej  dyscypliny. 

2. Kwalifikacji uczniów dokonuje w klasie I- piłka nożna, pływanie, w klasie IV- piłka nożna, 

hokej na trawie, lekka atletyka, koszykówka. Zasady naboru określa regulamin rekrutacji. 

3. Dzieci i młodzież uprawiające sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej 

dyscypliny sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej.   

4. Badania okresowe są przeprowadzane co 6 miesięcy.                 

5. Uczeń, który ze względu na kontuzję nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza  

na  pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.     

6. Opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły, wychowawca,  

a zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowanych trenerów. 

7. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające  

z programu nauczania oraz : 

a. mecze  prowadzone  w  ramach  ligi 

b. mecze  towarzyskie  oraz  turnieje 



c. zawody lekkoatletyczne 

d. zawody pływackie 

e. obozy  sportowe (letnie lub zimowe) 

8. Wyżej wymienione formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, kwalifikacji  oraz  

zwolnienia dokonuje trener, mają one znaczący wpływ na ocenę przydatności ucznia do 

dalszego szkolenia. 

 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki uczniów oraz rodziców 

 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom klas: 

a) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej 

b) podstawową opiekę medyczną 

c) odpowiednią bazę treningową 

d) wykwalifikowaną kadrę szkoleniową 

 

2. Rodzice  powinni : 

 

a) udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych 

b) włączyć się materialnie i organizacyjnie w pomoc  przy organizacji meczów  

i wyjazdów  ligowych, zawodów lekkoatletycznych i pływackich 

c) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich  

    3.  Uczniowie powinni : 

         a)   przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów w szkole  

b) być godnymi reprezentantami szkoły w zawodach sportowych  

c) systematycznie i sumiennie uczestniczyć w zajęciach sportowych. 

 

4. W przypadku nieprzestrzegania zasad obowiązujących w szkole, postanowień regulaminu, zasad 

ustalonych przez trenera, a w szczególności: 

 notorycznego naruszania postanowień regulaminów  szkolnych, lub jego zachowanie 

ocenione zostanie nieodpowiednie, bądź naganne 

 stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych 

używek 

 osiągania  słabych wyników sportowych lub dydaktycznych 

 częstego ( 50% zajęć w semestrze )  opuszczania treningów oraz meczów bez 

usprawiedliwienia  

 stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom 

 

uczeń może zostać ukarany w następujących formach: 

a) odsunięciem od gry w meczach ligowych, turniejach bądź zawodach 

b) czasowym zawieszeniem w charakterze czynnego uczestnika treningów 

c) przeniesieniem do klasy niesportowej (w przypadku ucznia z poza rejonu, przeniesieniem 

do klasy niesportowej w szkole rejonowej) 

 

- o zastosowaniu kar z p. a i b decyduje trener w porozumieniu z wychowawcą klasy 

- decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuję dyrektor szkoły na wniosek trenera i 

wychowawcy 

- o fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej, powiadomieni będą rodzice w trybie 

natychmiastowym 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                 Rozdział III 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych 

 

1. Nabór uczniów do klas sportowych - IV szkoły podstawowej odbywa się w marcu.  

    Możliwy  jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub  

    przeniesienia uczniów. 

2. Kandydat winien charakteryzować się następującymi cechami : 

a. bardzo dobrym stanem zdrowia  

b. odpowiednim poziomem i rozwojem fizycznym  

c. większą od przeciętnej sprawnością motoryczną 

d. odpowiednim rozwojem cech osobowościowych  

e. aspiracją i zainteresowaniami sportowymi  

3. Celem stwierdzenia wyżej wymienionych warunków wykorzystuje się : 

a. badania lekarskie  

b. testy sprawności fizycznej 

c. wywiady z opiekunem prawnym, wychowawcą, trenerem  

4. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą :  

a) trener prowadzący zajęcia 

b) przedstawiciel z klubu 

 

 

5. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni do   

    dyrektora szkoły. 

6. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje dyrektor szkoły, po 

    konsultacji z wicedyrektorami oraz radą trenerów. 

 

Rozdział IV 

Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej 

      

Kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej o profilu piłka nożna: 

 

1. Ocena sprawności ogólnej: 

 

1.1. bieg na odcinku 20 metrów 

1.2. bieg wahadłowy 4 x 5 metrów 

1.3. „Zbieranie woreczków” 

 

Sposób wykonania prób sprawnościowych i punktacja: 

 

1.1.  

Bieg na odcinku 20 metrów ze startu wysokiego. Czas mierzony stoperem z dokładnością 

do 1/100 sekundy lub przy wykorzystaniu fotokomórek. Ocenie podlega lepsza z dwóch 

wykonywanych przez ucznia prób. 

 



 
 

Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi 

wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej.  

 

2.2. 

Bieg wahadłowy 4 x 5 metrów. Czas mierzony stoperem z dokładnością do 1/100 sekundy 

lub przy wykorzystaniu fotokomórek. Ocenie podlega lepsza z dwóch wykonywanych 

przez kandydata prób.  

 
 

Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi 

wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej 

 

2.3  

„Zbieranie woreczków”   

Zadaniem kandydata jest jak najszybsze przeniesienie pięciu woreczków (ułożonych jak 

na rysunku) do – położonej 1,5 metra od linii kwadratu – obręczy. Jednorazowo kandydat 

może przenosić jeden woreczek, który odkłada (nie rzuca) do obręczy. Ocenie podlega 

lepsza z dwóch wykonanych prób.     

 

 
 

Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi 

wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej 

 

2. Ocena sprawności specjalnej  

 

2.1. Gra obserwowana  



 

W trakcie zajęć testowych kandydaci rozegrają grę obserwowaną. Będzie to gra 

uproszczona 4 x 4 na ograniczonym polu (15x20m). Dobór zawodników do zespołów 

nastąpi w sposób przypadkowy. Komisja rekrutacyjna dokona oceny działań zawodników 

w grze. Kandydat otrzyma 1-6 punktów za każdy element gry wykonany poprawnie i 

skutecznie. 

 
Ocenianie podlegać będą następujące elementy gry: 

 

Oceniane elementy gry Punkty 

Przewidywanie i postrzeganie 1 – 6 

Zaangażowanie w grę 1 – 6  

Współpraca w grupie i w zespole  1 – 6  

 

Testy kwalifikacyjne przeprowadzi komisja w skład, której wchodzą trenerzy SP 51: 

- Maciej Bandosz  

- Andrzej Kuchnicki 

- Łukasz Chęciński 
 

 

 

 

 

Kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej o profilu hokej na trawie: 
 

Test będzie obejmował: 

- bieg 4 x 10 m 

- skok w dal z miejsca 

- rzut piłką lekarską 2 kg w tył przez głowę. 

 

Osoby odpowiedzialne :  

- Jerzy Wybieralski,  

- Oriana Walasek 

- Michał Gwoździk 

- Anna Kąsowska 

 

Kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym: 

Test będzie obejmował: 



- bieg na 40 m 

- bieg na 300 m 

- skok w dal z miejsca 

- rzut piłką lekarską 2 kg w tył przez głowę. 

Osoby odpowiedzialne:  

- Leszek Piekarczyk 

- Łukasz Nowacki 

 

Kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej o profilu koszykówka: 

I. Próby sprawnościowe: 

   Tor przeszkód-sprawność ogólna 

 

1) stacja –materac siad skrzyżny –wstanie bez użycia rąk  

            za prawidłowe wstanie - 2 pkt., 

            wstanie z użyciem rąk 1 pkt.  

            niepodjęta próba 0 pkt.) 

2) stacja-dwa pachołki w odległości  5 m od siebie –wykonanie dwóch ósemek (2 razy) 

            za brak pomyłki - 2pkt,  

            za pomyłkę - 1 pkt. 

3) stacja-materac z przysiadu podpartego 1 przewrót w przód do przysiadu podpartego  

            przewrót prawidłowy - 2pkt, 

            nieudana próba 1 pkt.. 

            nie podjęcie próby 0 pkt. 

4) stacja-w biegu w odległości 5 m przenieść piłka lekarska o wadze 2 kg -okrążyć 

pachołek i wrócić na miejsce  

za prawidłowe przeniesienie - 1 pkt.. 

gdy piłka wypadnie z rąk 0 pkt. 

5) stacja- przeskoki w biegu przez drabinkę koordynacyjną  

            pokonanie drabinki bez błędu - 2pkt, 

            każde nadepnięcie 1 pkt. 

6) stacja-5 piłek do koszykówki,wykonać 5 podań do koleżanki stojącej w odległości 4 m  

            prawidłowe podania z przed klatki piersiowej – 5 pkt.,  

            za każdy inny rodzaj podań o jeden pkt.mniej 

7) stacja-na materacu wykonanie 5 brzuszków opierając nogi o  drabinki 

            prawidłowy skłon dotykając za każdym razem kolan głową – 5 pkt,  

            za każde niedociągnięcie jeden pkt.mniej 

8) stacja-przeskok przez 4 ławki obunóż i dobiegnięcie do mety  

            za prawidłowy przeskok – 4 pkt., 

            za przeskok jednonóż - jeden pkt.mniej 

 

 II. Sprawność specjalistyczna 

      Sprawdzian elementów koszykarskich 

 

1) Prawa strona. Początek od połowy boiska kozłowanie prawą ręką i wykonanie 

prawego dwutaktu z rzutem na kosz(celność nieistotna) 



1pkt.za prawidłowe kozłowanie prawą ręką – kozioł  musi być mocny i nie 

przekraczać wysokości bioder, 

1pkt.wykonanie prawidłowe dwutaktu, 

1pkt.rzut sprzed klatki piersiowej piłka musi dotknąć obręczy.  

Każde odstępstwo 0 pkt.   

2) Lewa strona. Początek od połowy boiska kozłowanie lewą ręką i wykonanie lewego 

dwutaktu (celność nieistotna) 

Oceniana jak z prawej strony. 

3) Rzut osobisty. Rzut prawidłowy z przed klatki piersiowej zza lini rzutów wolnych do 

mini koszykówki. Piłka musi dotknąć obręczy (celność nieistotna)  

1 pkt.za prawidłowe wykonanie rzutu,  

0 pkt.za niedolot i inny rzut w stronę kosza 

 

Maksymalna możliwość zdobycia punktów:  

 z części ogólnej :           23 pkt. 

z części specjalistycznej: 7 pkt. 

łącznie :                          30 pkt. 

 

 

Odpowiedzialne osoby:  

- Tomasz Semmler 

- Sebastian Zwolak 

   

Kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej o profilu pływanie:  
 

1. zanurzanie głowy  

2. wydychanie powietrza pod wodą  

3. samodzielne leżenie na plecach  

4. samodzielne leżenie na brzuchu  

5. praca nóg na plecach ze sprzętem ( deska, makaron)  

6. praca nóg na brzuchu ze sprzętem ( deska, makaron)  

7. zademonstrowanie dowolnego stylu pływackiego bez sprzętu  

8. skok do wody  

 

Każde z powyższych umiejętności będzie oceniane w skali od 0 do 2 punktów.  

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 16.  

 

Każde dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzięcia 

udziału w teście lub pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.  

 

Osoby przystępujące do naboru zabierają ze sobą: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, 

okulary (nie są obowiązkowe). 
 

 

 



Postanowienia końcowe: 

Każdy rodzic oraz uczeń tych klasy winien zapoznać się z poniższym regulaminem oraz Statutem 

Szkoły, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu 

rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej. 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż zapoznałem(am) się z postanowieniami regulaminu i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA             PODPIS UCZNIA        PODPIS RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

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

 


