
   
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 art. 18 ust. 5, art. 137 ust.1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów 
 i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671 oraz z 2019 r. poz. 413) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
 i placówek (Dz.U. 2019.1737) 

 
1. W klasie sportowej może być prowadzone szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców 

na etapie ukierunkowanym w dyscyplinie judo 
2. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP 6 

obwód szkolny. 
3. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy czwartej sportowej rodzic 

składa w sekretariacie szkoły: 
1) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z pisemną zgodą rodziców/ 

opiekunów prawnych (załącznik nr 1), 
2) ocena opisowa z pierwszego półrocza klasy trzeciej (nie dotyczy uczniów SP6), 
3) podpisana fotografia (nie dotyczy uczniów SP 6), 
4) oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej należy 

dołączyć w terminach wskazanych w zarządzeniu PMT, 
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej. 
4. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń który: 

1) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej, zaświadczenie należy dostarczyć do 31 sierpnia bieżącego roku, 

2) zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej, na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym jest 
prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale, 

3) posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych. 
5. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa 

każdego roku zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia. 
6. Jeśli szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal 

dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki  na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 

są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo 

Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., które mają jednakową wartość. 

Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego 
w Szkole Podstawowej Nr 6 w Toruniu 



LP Kryteria 
Liczba 

pkt 

dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryteriów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata 1 
oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność kandydata 1 orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 1 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców 1 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  1 

dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1111, 924 i 1818) 

 

8. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą: 

1) złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Odpowiedź  

wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej komisja rekrutacyjna sporządza  

w ciągu 5 dni. 

2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Rozpatrzenie dyrektora 

nastąpi w ciągu 7 dni. 

3) złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. 

9. W skład komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły jako przewodniczący 

2) nauczyciele wychowania fizycznego – trenerzy dyscypliny judo,  
3) pedagog szkolny, 
4) nauczyciel lub nauczyciele przedmiotu 

Komisja rekrutacyjna wykonuje wszystkie czynności określone postępowaniem 
rekrutacyjnym i sporządza stosowne protokoły. 

10. Zajęcia sportowe w oddziale sportowym będą realizowane w wymiarze 10 
obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym: 

1) 6 godzin szkolenia sportowego judo, 



2) 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania 
szkoły podstawowej, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

11. Obowiązki ucznia oddziału sportowego: 
1) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych 

regulaminów obowiązujących w szkole. 
2) Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawy programowej poszerzonej  

o treści specjalistyczne z danej dyscypliny. 
3) Uczniowie klasy sportowej dbają o aktualne badania lekarskie i mają 

obowiązek dostarczania do trenera zaświadczenia o stanie zdrowia. 
4) Jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia, ma 

obowiązek biernie uczestniczyć w zajęciach (przebywa pod opieką 
nauczyciela, lecz nie uczestniczy aktywnie w zajęciach) do momentu 
dostarczenia do trenera zaświadczenia lekarskiego. 

5) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania 
zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminów 
korzystania z obiektów sportowych. 

6) Uczniowie klasy sportowej dbają o wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie 
własnego poziomu sportowego. 

7) Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadawalające wyniki  
w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach  
lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy  
w porozumieniu z trenerem). 

8) W przypadku opinii trenera prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii 
lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia 
sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego do oddziału 
szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

9) Uczniowie klas sportowych, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową 
niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, 
uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

10) Uczniowie klas sportowych sprawiający problemy wychowawcze, negatywnie 
wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek wychowawcy klasy  
w porozumieniu z trenerem, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać 
przeniesieni przez dyrektora do równorzędnej klasy ogólnej. 

 

Toruń, dnia.  3 lutego 2020 r. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6  
                                                                                                            

                                                                                                              w Toruniu 
                                                                                                            (-) Anna Karaś 

 

 


