
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

(specjalność piłka siatkowa - dziewczęta, chłopcy)
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE 

I Informacja wstępna

1.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile prowadzi oddziały sportowe
na II etapie edukacyjnym zgodnie z zapisem w Statucie.
2.   Cykl  kształcenia  sportowego  trwa  5  lat.  Oddziały  z  ukierunkowanym  programem  
na  piłkę siatkową dla dziewcząt i chłopców powoływane są od  klasy IV i realizują program 
do klasy VIII.
3.  Szkolenie  sportowe  prowadzone  jest  w  oparciu  o  szczegółowe  i  aktualne  przepisy
dotyczące  szkolnictwa  sportowego  oraz  w  miarę  możliwości  współpracę  z  klubem
sportowym.
4.   Uczniem oddziału  sportowego  może  zostać  zarówno  uczeń  mieszkający  w  obwodzie
szkoły jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
5.  Uczniowie  klas  sportowych  wyłaniani  są  w  drodze  postępowania  kwalifikacyjnego
określonego w „Regulaminie funkcjonowania oddziałów sportowych”.
6.  Nad  właściwą  realizacją  programu  szkolenia  czuwa Dyrektor  Szkoły  oraz  nauczyciele
wychowania fizycznego.

II Zasady naboru do klas sportowych

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Piły w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.

1.  Wymagania ogólne wobec kandydata do klasy sportowej

1) Uczniem  oddziału sportowego może zostać  uczeń,  który w klasie trzeciej:
a) wykazał  się  wysoką  fizyczną  sprawnością  ogólną  potwierdzoną  testami  

   i obserwacją wg „karty naboru”  (zał. nr 1),                    
a) osiągnął co najmniej dobre wyniki w nauce,
b) uzyskał  z  zachowania  ocenę  co  najmniej  „Jest  dobrze”,  nie  sprawiał  kłopotów

   wychowawczych,  był obowiązkowy, pilny, punktualny,
c) chętnie  uczestniczył  w  zajęciach  i  zawodach  sportowych  organizowanych  dla

   uczniów w ciągu roku szkolnego,
d) uzyskał pozytywną opinię wychowawcy klasy,
e)    posiada zgodę obojga  rodziców (opiekunów prawnych) na kontynuację nauki  

   w oddziale sportowym (zał. nr 2),
f)ma  bardzo  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  przez  lekarza  podstawowej  opieki

zdrowotnej,
g) w szczególnych przypadkach Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna może 

  warunkowo  zakwalifikować  ucznia,  który  wyróżnia  się  wysoką  sprawnością  
  fizyczną, ale nie spełnia któregoś z ww. punktów (oprócz punktów f i g).

              
  2) W przypadku małej liczby uczniów w oddziale sportowym lub wykazania się przez

           ucznia   kl.  IV-VIII  bardzo dobrymi  wynikami  w sporcie  prowadzi  się  nabór
            uzupełniający  do oddziału sportowego na podobnych zasadach jak dla uczniów klas
            III,  z wyjątkiem punktu  1c), który otrzymuje brzmienie : „Uzyskał ocenę zachowania



      co  najmniej  „dobry”,  nie sprawiał kłopotów wychowawczych,  był  obowiązkowy  
        pilny, punktualny”. 

     3) Komisja Rekrutacyjna dopuszcza możliwość warunkowego przyjęcia ucznia,  również
        w kl. IV, V, VI, VII i VIIII, który wykazał się wysoką sprawnością fizyczną, ale nie
        spełnia  któregoś z powyższych punktów (oprócz pkt. f, g).

2. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje
   Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

2) W skład komisji wchodzą:
a) przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego,
b) nauczyciele  wychowania  fizycznego  prowadzący  zajęcia  w  oddziale

sportowym                        w danym roczniku,
c) przedstawiciel wychowawców klas trzecich.

3) Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
a) podaje  do  wiadomości  kandydatom  informacje  o  warunkach  rekrutacji  (  strona

internetowa, dziennik elektroniczny, spotkanie z wychowawcami),
b) prowadzi  postępowanie  kwalifikujące  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w regulaminie,
c) przeprowadza  test  sprawności  -  sprawdzian  cech  motorycznych  odbywa  się  

na podstawie prób sprawności fizycznej:
 próba mocy – skok w dal z miejsca,
 zwinność – bieg wahadłowy 10 x 5 m,
 rzut piłeczką palantową,
 obserwacja  ogólna  umiejętności  i  cech  wolicjonalnych  na  podstawie

elementów  lekkiej  atletyki  oraz  gier  sportowych   (np.  rzucanka  siatkarska,  piłka
nożna, dwa ognie), w której ocenie podlega umiejętność współpracy w grupie,  gra
„fair  play”,  motywacja,  ambicja,  odporność  na  stres,  koordynacja  ruchowa,
umiejętność oceny sytuacji na boisku, szybkość reakcji itp.,

cechy morfologiczne:
 wzrost,

         d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej.

4.  Kolejność  podejmowanych  działań  w  zakresie  naboru  określa  odrębny  harmonogram
opracowywany na każdy rok szkolny (zał. nr 3).
5.  Rodzice  mają  możliwość  odwołania  od decyzji  Komisji  Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej  
do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji.
6.  Ostateczną  decyzję  o zakwalifikowaniu  ucznia do klasy sportowej  podejmuje Dyrektor
Szkoły.

III Prawa ucznia klasy sportowej

Uczeń oddziału  sportowego ma  wszystkie  prawa ucznia  Szkoły Podstawowej  nr  2
im. Olimpijczyków Polskich, a ponadto:

1.  ma prawo korzystać  z  pomocy dyrekcji  i  nauczycieli  uczących  w oddziale  sportowym
w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,        
a w szczególności z pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce,
2.  ma  prawo  do  korzystania  pod  opieką  nauczyciela-opiekuna  grupy  sportowej
ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,



3.  po  jednodniowych  lub  kilkudniowych  zawodach  sportowych  ma  prawo  być
nieprzygotowanym  do  lekcji  w  dniu  następnym  z  zakresu  materiału  omawianego
w czasie swojej nieobecności (tylko za pisemną zgodą nauczyciela wychowania fizycznego).

Absencja ucznia  wynikająca  z udziału  w zawodach sportowych nie  jest  ujmowana
w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.

IV Obowiązki ucznia oddziału sportowego

Uczeń oddziału sportowego zobowiązany jest do:

1. przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
2. realizacji wymaganego wymiaru godzin (10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo),
3. uczestnictwa we wszystkich turniejach  i zawodach, w których bierze udział szkoła,
4. do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia
się  z pobranego  sprzętu,  a  w  przypadku  zgubienia  do  ponoszenia  odpowiedzialności
materialnej.

Poza tym uczeń oddziału sportowego:

1.  dostarcza nauczycielowi wychowania fizycznego orzeczenie  lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej  potwierdzające  zdolność  do  kontynuowania  nauki  w  oddziale  sportowym  do
końca br. roku szkolnego, obowiązek ten ciąży na rodzicach dziecka,
2.  w  przypadku  przystąpienia  szkoły  do  rozgrywek  sportowych,  w  których  warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, dostarcza
wymagane  orzeczenie  nauczycielowi  wychowania  fizycznego  przed  przystąpieniem  do
rozgrywek oraz aktualizuje je co 6 lub 12 miesięcy (decyduje lekarz),  obowiązek ten ciąży
na rodzicach dziecka,
3.za  nieodpowiednie  zachowanie  lub  słabe  wyniki  w  nauce  może  być  zawieszony  przez
Dyrektora  Szkoły  w  rozgrywkach  lub  treningach  (na  wniosek  wychowawcy  klasy  
w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego)  do czasu poprawy zachowania  
i ocen,
4.  który  nie  podnosi  własnego  poziomu  sportowego  i  nie  kwalifikuje  się  do  dalszego
szkolenia,  na  wniosek  nauczyciela  wychowania  fizycznego  w  porozumieniu  
z wychowawcą klasy,  może zostać przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do innej klasy;
5. sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływający na pozostałych
uczniów,  na  wniosek  nauczyciela  wychowania  fizycznego  lub  wychowawcy,  może  być
przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do innej klasy.

Postanowienia końcowe

1.Wszyscy uczniowie  oddziału  sportowego zobowiązani  są  do przestrzegania  powyższego
regulaminu.
2.  Rodzice  podpisują  fakt  zapoznania  się  z  „Regulaminem  funkcjonowania  oddziałów
sportowych” po wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego (zał. nr 2).



Zał. nr 1

Karta naboru kandydata do oddziału sportowego w SP 2 w Pile
w roku szkolnym 2022/2023

Imię……………………………………
Nazwisko ……………………………..
Klasa…………………………………..
Rocznik……………………………….

1.  OPINIA  WYCHOWAWCY  W  ZAKRESIE  SPEŁNIENIA  KRYTERIÓW  NABORU   
     (ZACHOWANIE, OCENY)
                                               

SPEŁNIA   / NIE SPEŁNIA                   (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

2. WYNIKI  TESTU SPRAWNOŚCI UCZNIA
    - opracowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej – luty 2016 r.

TEST WYNIK PUNKTY UWAGI

Wzrost
0-100 pkt.

Skok w dal 
z miejsca

0-100 pkt.

Rzut piłeczką
palantową

0-100 pkt.

10x5m – bieg
wahadłowy

0-100 pkt.

SUMA
----------------------------------
-

0-400 pkt.

3. OBSERWACJA OGÓLNA  (0- 50 pkt.):      ……………………

WYNIK  WSTĘPNEJ KLASYFIKACJI UCZNIA :

ZAKWALIFIKOWANY        /           NIEZAKWALIFIKOWANY

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. …………………………

4. ………………………… 



Załącznik nr 2                                                                                           Piła, dn. ……………..

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich
w Pile

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego o profilu piłki siatkowej 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka  do oddziału  sportowego o profilu
piłki siatkowej w roku szkolnym 2022/2023.

Dane dziecka:

Imię (imiona) i nazwisko – ……………………………………………………………………

Uczeń – Szkoły Podstawowej nr ……………. w ……………………………….. kl. III ……

Data i miejsce urodzenia –  ……………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego – ……………………………

Po  zapoznaniu  się  z  „Regulaminem funkcjonowania  oddziałów  sportowych”,  
w  pełni  akceptuję  jego  treść  i  zobowiązuję  się  w  imieniu  mojego  dziecka  do  jego
przestrzegania. 

W przypadku naruszenia i łamania ww. regulaminu, przyjmuję do wiadomości
decyzję Dyrektora Szkoły o przeniesieniu dziecka do oddziału niesportowego, bądź do
właściwej szkoły rejonowej.

Oświadczamy, że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na kontynuację nauki  
w  oddziale  sportowym  i  zobowiązujemy  się  do  uzyskania  orzeczenia   lekarza
podstawowej  opieki  zdrowotnej  lub  lekarza  sportowego  do  dnia  24  czerwca  br.
potwierdzającego zdolność kontynuowania nauki w ww. oddziale przez cały okres nauki.

..…….………………………………............ --- ……….………………………………………
czytelne podpisy rodziców lub opiekunów
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