
PROCEDURA NABORU DO KLASY SPORTOWEJ KAJAKOWEJ 
 

Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. w 

sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz 

szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1078)  

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

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

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

zmianami)  

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.  
6. Zarządzenie nr 191/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 04.04.2017r  
 

 

§1  

Postanowienia ogólne  

 

1. Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy za zgodą organu 

prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej oddziały sportowe o profilu 

kajakowym. 

  

 

§2  

Rekrutacja  

 

1. Do klasy czwartej o charakterze sportowym przyjmowani są w pierwszej kolejności 

uczniowie szkoły. W dalszej kolejności mogą być przyjęci na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

 

2. do 15 kwietnia 2017r. - Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

informacji o klasie sportowej o profilu kajakowym,  w którym odbywać się będzie 

szkolenie sportowe.  

 

3. 10 kwietnia- 4 maja 2017r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3a. 21-25 czerwca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca. 

 

 



4. 21-26 kwietnia 2017r. – Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej 

(Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej). 

4a. 22 czerwca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca. 

 

 

5. 27 kwietnia 2017r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wyniki próby sprawności fizycznej. 

5a. 23 czerwca 2017r.-  rekrutacja uzupełniająca. 

 

6. Do 11 maja 2017r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

6a. Do 27 czerwca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca. 

 

7. 17 maja 2017r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

7a. 30 czerwca 2017r.- rekrutacja uzupełniająca. 

 

8. Do 23 maja 2017r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia.  

8a. Do 5 lipca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca. 

 

9. 25 maja 2017r.-  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

9a. 7 lipca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca. 

 

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu kajakowym są 

zobowiązani do złożenia następujących dokumentów: 

a) 20 kwietnia- 4 maja 2017r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej o 

profilu kajakowym (załącznik nr 1) oraz zgoda na udział w teście (załącznik nr 4). 

a’) 21- 25 czerwca 2017r – rekrutacja uzupełniająca. 

b) do 23 maja 2017r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3). 

b’) do 5 lipca 2017r. - rekrutacja uzupełniająca.  

 

11. Do klasy sportowej o profilu kajakowym zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:  

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej,  

b) uzyskali minimum 350 pkt w punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności 

Fizycznej,  

c) wykazują zainteresowania sportowe,  

d) posiadają pisemną zgodę rodziców.  



 

 

§3  

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu kajakowym 

dyrektor szkoły powołuje w terminie do 1 marca Szkolną Komisję Rekrutacyjno – 

Kwalifikacyjną.  

 

2. W skład komisji wchodzą:  

-przewodniczący do spraw rekrutacji, 

-trenerzy kajakarstwa. 

 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:  

a) prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie,  

b) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli- instruktorów 

kajakarstwa 

c) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu kajakowym,  

d) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.  

 

 

§4  

Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej  

 

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu kajakowym przyjętych będzie minimalnie 20, a 

maksymalnie 29 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu sprawności 

fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w §2 ust.9 regulaminu. 

  

2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo 

odwołania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.  

 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.  

 

4. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.  

 

 

§5  

Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej o profilu kajakowym  

 

1. Uczeń klasy sportowej o profilu kajakowym jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,  

b) dbania o aktualne badania lekarskie,  



c) uczestniczenia we wszystkich zawodach kajakowych na które zostanie powołany 

przez trenera prowadzącego,  

d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz 

przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej.  

 

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej o 

profilu kajakowym może być zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach 

sportowych do czasu poprawy – na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w 

porozumieniu z wychowawcą klasy.  

 

3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 

wpływający na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub 

wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony przez 

dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.  

 

 

§6  

Postanowienia końcowe  

 

1. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie.  

 

2. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu kajakowym są zobowiązani 

do zakupu:  

a) stroju treningowego/ sportowego (czepek, okulary, kostium, klapki basenowe, 

obuwie sportowe, koszulka, spodenki)  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Procedury naboru  

do klasy sportowej  

Bydgoszcz, dnia .............. 20.... r.  

 

...........................................................................  

(imiona i nazwisko kandydata)  

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ W SP 41 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej o profilu kajakowym. 

  

Dane o kandydacie:  

 

1. Data i miejsce urodzenia 

...........................................................................................................  

2. Adres zameldowania 

........................................................................................................... 

Adres zamieszkania 

...........................................................................................................  

3. Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów 

.......................................................................  

 

.......................................................................  

4. Adres korespondencyjny rodziców/prawnych opiekunów 

...............................................................................  

5. Telefon kontaktowy ......................................................  

6. PESEL :  

 

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej* - dotyczy kandydata z innej szkoły 

...........................................................................................................  

 

........................................................................  
(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

........................................................................  
(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)  

 

.........................................................................................  

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

.........................................................................................  

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)  



Decyzja o przyjęciu ucznia do klasy sportowej o profilu kajakowym:  

 

pozytywna/ negatywna  

 

Członkowie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:  

 

Imię i nazwisko podpis  

1. .......................................................... ...........................  

 

2. .......................................................... ...........................  

 

3. .......................................................... ...........................  

 

4. .......................................................... ...........................  

 

5. .......................................................... ...........................  

 

 

 

.....................................................  

(data i podpis Dyrektora Szkoły)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Procedury naboru  

do klasy sportowej  

 

Bydgoszcz, dnia .............. 20.... r.  

 

 

POTWIERDZENIE WOLI 

przyjęcia do klasy sportowej 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia do klasy sportowej o profilu kajakowym w roku 

szkolnym 20../20… w Szkole Podstawowej nr 41 im Romualda Traugutta ul. Traugutta 12 w 

Bydgoszczy  

przez moje dziecko: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko kandydata 

 

           

nr PESEL kandydata 

 

 

 

……………………..   …………………………………………………………… 
data      podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

     …………………………………………………………… 
      podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 



Załącznik nr 4 

do Procedury naboru  

do klasy sportowej  

 

Bydgoszcz, dnia .............. 20.... r.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą Rekrutacji do oddziału sportowego- klasy 

o profilu kajakowym w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta;  

ul. R. Traugutta 12; 85-122 Bydgoszcz    
……………………………………… ……. 

…………………………………………….. 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na udział córki/ syna* …………..………………………………. w teście 

sprawnościowym kwalifikującym do klasy sportowej o profilu kajakowym; oświadczam, iż moje 

dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w tym sprawdzianie. 
……………………………………… ……. 

…………………………………………….. 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

…………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 

833) 
……………………………………… ……. 

…………………………………………….. 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

…………………………………………….. 

miejscowość, data 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 


