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Podstawy prawne tworzenia i rekrutacji
do oddziałów sportowych

 art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2019r. Prawo Oświatowe

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.                 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów         

(Dz.U. 2019 poz. 1737)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r.                   

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz.U. 2020 poz. 2138)

 załącznik nr 3 do zarządzenia CUW.020.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy 

Piaseczno z dn. 21 stycznia 2022r.



Czym jest oddział sportowy?

• Oddziały sportowe w szkole podstawowej tworzy się dla co najmniej                   
20 uczniów w pierwszym roku kształcenia (maksymalnie 25 uczniów),

• W oddziale sportowym prowadzi się szkolenie w jednym lub kilku 
sportach w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły,

• Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godz. 
tygodniowo (3 godz. W-f +7 godz. szkolenia sportowego),

• Oprócz zajęć szkolenia sportowego obowiązkowe jest współzawodnictwo 
sportowe,

• W czasie zajęć sportowych mogą być tworzone grupy szkoleniowe –
minimalna liczba uczniów w grupie szkoleniowej wynosi 10 uczniów,



Czym jest oddział sportowy?

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

• W oddziałach sportowych poziom nauczania kształcenia ogólnego jest 
realizowany na takim samym poziomie, jak w pozostałych oddziałach,

• Program szkolenia jest realizowany na podstawie programów szkolenia 
zatwierdzonych przez ministra właściwego od spraw kultury fizycznej,

• Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy       
z klubami sportowymi.



Zasady organizacji oddziałów sportowych                        
w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie dwóch oddziałów 
sportowych na poziomie klas I:

II oddział – szkolenie w sportach: koszykówka, siatkówka

- 3 godz. W-f (wychowawca)

- 3 godz. szkolenie ogólnorozwojowe realizowane w grupach 
szkoleniowych (p. F. Kołpak, p. P. Muszyński)

- 4 godz. w grupach szkoleniowych

- koszykówka (p. M. Walczuk) min. 10 uczniów

- siatkówka (p. A. Głowacki) min. 10 uczniów



Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 
w roku szkolnym 2022/2023

I etap
Próba sprawności fizycznej (wynik, ujawnione predyspozycje)

na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy         

dla danego sportu
Rodzice we wniosku zaznaczają wybrane dyscypliny i preferencje wyboru, 

Próba sprawności fizycznej składa się z dwóch modułów (ogólny – taki sam dla 

wszystkich i specjalistyczny – wybrana dyscyplina)

Wymagane jest orzeczenie lekarza POZ, że uczeń posiada stan zdrowia 

umożliwiający podjęcie nauki w  oddziale sportowym (przed próbą sprawności)



Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 
w roku szkolnym 2022/2023

II etap
Ponadto na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:
• wielodzietność rodziny kandydata;

• niepełnosprawność kandydata;

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria , o których mowa powyżej mają jednakową wartość



Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 
w roku szkolnym 2022/2023

Postępowanie uzupełniające

Przeprowadza się tylko wówczas, gdy mimo przeprowadzonej

rekrutacji pozostały wolne miejsca w oddziale.

Terminarz postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do

zarządzenia CUW.020.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dn. 21 stycznia 2022r.



Harmonogram rekrutacji
Terminarz postępowania rekrutacyjnego jest określony w załączniku nr 3                                          
do zarządzenia CUW.020.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno                                                
z dn. 21 stycznia 2022r.

23 – 27 maja 2022r. złożenie:

- wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego,

- zaświadczenia lekarza POZ że uczeń posiada stan zdrowia

umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym,

- pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata

do oddziału sportowego,

- potwierdzenie spełniania kryteriów ustawowych.

Wnioski do pobrania ze strony www.jozefoslaw.edu.pl



Harmonogram rekrutacji

1 -3 czerwca 2022r. próba sprawności fizycznej

o dacie i godzinie próby rodzice kandydatów będą informowani

indywidualnie

8 czerwca 2022r. Przekazanie  informacji o wynikach próby                                                                      

godz. 16:00 sprawności fizycznej, ogłoszenie przez        

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych



Harmonogram rekrutacji

10 – 15 czerwca 2022r.   Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu  
do godz. 16:00 dziecka do placówki przez złożenie 

pisemnego oświadczenia woli 

20 czerwca 2022r. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy        
godz. 16:00 kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,                      

a także listy rezerwowej



Harmonogram rekrutacji

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych                         
i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej                        
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą 
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.



Próba sprawności fizycznej

- Odbywa się według ustalonego harmonogramu w hali sportowej                                             
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu wejście C             
(nowe skrzydło), próba biegu na 50m. będzie przeprowadzona na bieżni.

- Należy przyjść 15 min. przed wyznaczoną godziną,

- Uczeń powinien się przebrać w strój sportowy (krótkie spodenki, 
koszulka, lub dres, buty sportowe),

- Przed próbą sprawności fizycznej planowana jest krótka rozgrzewka.



Harmonogram rekrutacji

W przypadku przyjęcia do oddziału sportowego konsekwencją jest 
umieszczenie ucznia na liście uczniów tego oddziału.

W przypadku niedopełnienia jakiejkolwiek czynności przewidzianej            
w harmonogramie rekrutacji, uczeń nie bierze udziału w rekrutacji.

W przypadku niedostania się do oddziału sportowego, bądź rezygnacji z 
oddziału sportowego należy brać udział w rekrutacji uzupełniającej do 
oddziału ogólnego.



Sposób przeprowadzenia próby sprawności fizycznej

Próba sprawności fizycznej składa się z dwóch modułów:

- I moduł - ocena cech motorycznych na podstawie 

Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej,

- II moduł - technika specjalna właściwa dla wybranej dyscypliny

sportowej.

Maksymalnie można zdobyć 40 punktów,                                                             
wynik pozytywny min. 20 punktów

W przypadku zdawania przez jednego ucznia do różnych dyscyplin 
sportowych I moduł jest zdawany jeden raz. 



Sposób przeprowadzenia próby sprawności fizycznej
I moduł 

Bieg na 50 metrów – próba szybkości biegania:                                                         
- wykonanie- na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w 
pozycji startowej wysokiej, następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;

- pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy, liczy się wynik lepszy z dwóch 
wykonanych prób; w przypadku zdających na piłkę nożną liczy się czas z 30m. (rek. PZPN)                                                                                                                      

test będzie wykonywany na bieżni, posiadającej tory

Skok w dal z miejsca  – próba mocy (siły nóg): 

- testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal             
na odległość;                                                                                                                
- skok mierzony w cm będzie wykonywany dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego;    

skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć



Sposób przeprowadzenia próby sprawności fizycznej
I moduł 

Bieg wahadłowy - próba zwinności (4 x 10m.)
- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu; na komendę „start” biegnie do drugiej 
linii (odległość 10 m), podnosi z niej mały woreczek z obciążeniem , po czym wraca na linię 
startu, gdzie kładzie woreczek (nie może być rzucony), następnie biegnie po drugi woreczek i 
wracając kładzie go ponownie na linii;

- próbę wykonuje się dwukrotnie, liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 
sekundy, próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi woreczek znajduje się na linii startu;

- próba zostaje unieważniona, gdy woreczek jest rzucony, tak wykonaną próbę należy 
powtórzyć;



Sposób przeprowadzenia próby sprawności fizycznej

II moduł Koszykówka 

Kozłowanie piłki - próba oceny techniki kozłowania

Kandydat do klasy sportowej wykonuje kozłowanie prawą  ręką w miejscu                 
5 razy, następnie pokonuje (w marszu, truchcie lub w biegu) kozłując piłkę 
odcinek 5 metrów; następnie zmienia rękę kozłującą i lewą ręką wykonuje                
5 razy kozłowanie piłki w miejscu; następnie wraca na miejsce startu, 
wykonując kozłowanie w marszu, truchcie lub biegu. 



Sposób przeprowadzenia próby sprawności fizycznej

II moduł Siatkówka 

Próba oceny techniki chwytów i podrzutu piłki

Kandydat do klasy sportowej wykonuje podrzut piłki oburącz dołem i chwyt      
nad głową. Uczestnik podrzuca piłkę 10 razy.

Kandydat do klasy sportowej otrzymuje za to zadanie maksymalnie 10 punktów. 



Sposób kwalifikacji do oddziału i danej dyscypliny
sportowej

Wynik próby sprawności fizycznej z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe w odniesieniu      
do preferencji wyboru danej dyscypliny.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczniów dla danej grupy 
szkoleniowej przeprowadza się postępowanie uzupełniające, w przypadku 
nieosiągnięcia minimalnej liczby uczniów mimo postępowania 
uzupełniającego szkolenie w danej dyscyplinie nie będzie organizowane.



• Wnioski można składać w recepcji szkoły, przysyłać podpisane skany wniosku 
emailem na adres  szkola@jozefoslaw.edu.pl, bądź wysyłać wniosek w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

• Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się tylko w formie papierowej 
(nie prowadzi się rekrutacji elektronicznej)

• Kluczowe jest dotrzymanie terminów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

• Należy pamiętać o zaświadczeniu od lekarza POZ.

mailto:szkola@jozefoslaw.edu.pl


W przypadku pytań:

www. jozefoslaw.edu.pl
tel. 22 750 74 40

- p. Agata Szajna – wicedyrektor ds. sportowych

- p. Michał Walczuk – koszykówka
- p. Arkadiusz Głowacki – siatkówka 


