
Szanowni Państwo 
 

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy nabór do klasy sportowej o profilu lekkoatletyki i piłki nożnej. 

Od wielu lat współpracujemy z klubem MKS MOS Śrem (wcześniej MOS Śrem) prowadząc zajęcia dla dzieci 

uzdolnionych sportowo, podczas których uczniowie rozwijają swoją pasję i umiejętności ruchowe podnosząc poziom 

własnego zdrowia. Wychowanką MOS-u jest między innymi Patrycja Wyciszkiewicz – lekkoatletka, olimpijka, 

wielokrotna mistrzyni Europy w biegu sztafetowym 4x400m. 

 Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do klasy sportowej, będą mieli 10 godzin wychowania fizycznego 

w  tygodniu, zblokowanych po 2 godziny dziennie. Na zajęciach realizujemy podstawę programową z wychowania 

fizycznego w szkole podstawowej, a dzięki zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego uczniowie będą mogli 

lepiej i w większym zakresie opanować tajniki lekkiej atletyki i piłki nożnej. Przynależność do klasy sportowej w naszej 

szkole ma na celu rozwinięcie sprawności ogólnej i ukierunkowanie na sport, do którego dziecko jest szczególnie 

predysponowane. 

 Zachęcamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  informacją o naborze do klasy sportowej i złożenia wniosku 

o  przyjęcie dziecka do klasy czwartej o profilu sportowym.    
 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

 

 

Informacja o naborze do klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Nochowie 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie ogłasza 

nabór do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna i lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019. 
 
Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich urodzonych w roku 2008  i 2009. 
 
Informacje dotyczące egzaminu sprawnościowego: 

1. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej odbędzie się 
7.03.2018r. (środa) o godzinie 11:00 oraz 16:00 w sali gimnastycznej szkoły. 

2. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest podpisanie oświadczenia potwierdzające 
dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście Sprawności Fizycznej. 

3. Test Sprawności Fizycznej obejmuje: 
                  a). dla grupy lekkoatletycznej 3 próby sprawnościowe: 

1* zwinność - bieg 4x10m 
2* skoczność - skok w dal z miejsca 
3* siła mięśni brzucha – siady z leżenia 

                  b). dla grupy piłkarskiej dodatkowo 2 próby z piłkami: 
1* slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę 
2* podanie i przyjęcie piłki nogą o ścianę 

4. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną wywieszone na tablicy w szkole oraz na stronie internetowej 
szkoły 12.03.2018r. 

   
   Zasady rekrutacji: 

1. Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który: 
    a) ma zaliczony Test Sprawności Fizycznej 
    b) do 23.03.2018r. złoży: 
          –  podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez Rodziców 
          –  kartę z akceptacją regulaminu podpisaną przez Rodziców 
          –  zaświadczenie lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportu  
    c) do 23.06.2018r do godziny 14:00 złoży: 
          –  oryginał świadectwa trzeciej klasy 
          –  zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu  
          –  kartę zdrowia i szczepień dziecka 
          –  2 zdjęcia ( 30×42 mm) 

2. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasie sportowej, przy spełnieniu takich samych 
warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie naszej szkoły. 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 23.06.2018r. o godzinie 15:00. 
 
Szkoła zapewnia: 
           – 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu 
           –  wyspecjalizowaną kadrę trenerską i współpracę z klubem sportowym 
           –  codzienny posiłek regeneracyjny 
           –  zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy 
           –  opiekę i wsparcie pedagoga szkolnego 
           –  stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe 
           –  realizację pełnego programu edukacyjnego i wychowawczego szkoły 
           –  możliwość udziału w rywalizacji sportowej 



 
Regulamin naboru do klasy sportowej w Szkole Podstawowej im. hrabiego Władysława 

Zamoyskiego w Nochowie w roku szkolnym 2018/2019 
 
(Na podstawie art.30.ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2015 r. poz. 1515 ze zm.) i §14 ust. 2 oraz załącznik nr 
2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu  rekrutacyjnym, składu i poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i term inów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015. r. poz. 1942).  

 
1. W szkole począwszy od klasy czwartej tworzy się klasę z rozszerzonym programem wychowania 

fizycznego, zwaną dalej klasą sportową ukierunkowaną na piłkę nożną i lekkoatletykę. Tygodniowy 
wymiar godzin wychowania fizycznego w tej klasie wynosi 10. 
 

2. Nabór do klasy sportowej prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna.  
 

3. Nabór odbywa się na podstawie Testu Sprawności Fizycznej. 
 

4. Regulamin naboru do klasy sportowej umieszcza się na stronie internetowej szkoły. 
 

5. Rodzice zainteresowanych dzieci w okresie od 1.03.2018r. do 23.03.2018r. składają wnioski do 
dyrektora szkoły o przyjęcie do oddziałów sportowych. 

 
6. W dniu 12.03.2018r.  godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów po przeprowadzeniu prób sprawności fizycznej. 
 

7. W dniu 27.03.2018r. godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych do 
klasy sportowej. 

 
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego 

oświadczenia od 27.03.2018r. do 29.03.2018r. 
 

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 30.03.2018r., 
godz.12.00 

 
10. W przypadku zmian osobowych na liście uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej przed 

rozpoczęciem nauki lub w trakcie roku szkolnego do klasy kwalifikuje się ucznia w kolejności na liście 
rezerwowej z grupy uczniów, którzy pozytywnie przeszli kwalifikacje.  

 
11. W przypadku niewystarczającej ilości uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej przewiduje się 

rekrutację uzupełniającą. 
 

12. Ostatecznym warunkiem rozpoczęcia przez ucznia nauki w klasie sportowej jest pozytywna opinia 
lekarza sportowego. 

 
13. Uczeń może na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów zrezygnować z nauki w klasie sportowej 

tylko z ważnych uzasadnionych przyczyn, w tym głównie zdrowotnych. 
 

14. Dyrektor szkoły może przenieść ucznia z klasy sportowej do ogólnodostępnej z przyczyn 
wychowawczych oraz w sytuacjach, gdy na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania 
fizycznego uczeń nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego. 

 
15. Uczeń klasy sportowej uczestniczy w rywalizacji sportowej na zawodach, z tego względu wskazane jest 

członkostwo w klubie sportowym oraz posiadanie licencji okręgowego/polskiego związku. 
 

16. Inne sprawy, których  powyższy regulamin nie obejmuje, rozstrzyga dyrektor szkoły. 
 


