
Zał. 3 KARTA DLA RODZICÓW  I KANDYDATA DO VII KLASY SPORTOWEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. W roku szkolnym 2019/2020 na poziomie klas VII utworzone zostaną dwie klasy sportowe realizujące, oprócz 
4-ch godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 6-cio godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe 
z zakresu: 

 1 oddział - koszykówka + pływanie z j. angielskim   
 1 oddział – piłka siatkowa (dziewcząt) i piłka nożna (chłopców) z j. angielskim     

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla 

klas ogólnych. 
3. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy: 

- posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  

fizycznej, 

- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, 

- uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy 

właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, 

- w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej, 

- w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego   
brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: a) wielodzietność 
rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
 

II.  SZKOŁA ZAPEWNIA: 

1.  10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu; 
2.  Wyspecjalizowaną kadrę trenerską; 
3.  Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi; 
4.  Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze)  

5.  Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe; 
6.  Odpowiednią bazę treningową; 
7.  Możliwość korzystania z posiłków; 
8.  Opiekę psychologiczno - pedagogiczną. 

 

III. RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 
1.  Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej; 
2.  Zakupu wymaganych strojów sportowych; 

3.  Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie. 

IV. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ: 

1. Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole jak i poza nią. 
2. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać 

strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć. 
3. Osiągać co najmniej zadowalających wyników w nauce. 
4. Osiągać postępów w sporcie. 
5. Uzyskiwać co najmniej dobrej oceny z zachowania. 

6. Dbać o aktualne badania lekarskie i obowiązkowe dostarczać do trenera zaświadczenia/karty sportowca poświadczone 
przez lekarza sportowego. 

7. Jeden raz w roku brać udział w zgrupowaniu sportowym. 
8. Reprezentować szkołę w zawodach sportowych. 

9. Uczeń klasy sportowej w zawodach klubowych ma obowiązek reprezentować barwy klubów ursynowskich. 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

1. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły. 

2. Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych w „Karcie dla Rodziców i Kandydata do klasy sportowej 
w Szkole Podstawowej nr 303” spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu 
Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 

3. Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad, może być pozbawiony prawa do reprezentowania szkoły; 

4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej z końcem semestru lub roku szkolnego 
w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez jego trenera lub wychowawcę, lub zespół 
wychowawczy, lub Radę Pedagogiczną; 
 

VI. WAŻNE DATY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI: 

1. Do 18 marca 2019 r. złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 303 następujących dokumentów: 

 Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy sportowej (dostępny na stronie internetowej szkoły 
pod adresem http://www.sp303.edu.pl/szkola/rekrutacja 

 Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, lub lekarza medycyny sportowej (orzeczenie należy przedstawić w szkole przed 
przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej). 

 Wykaz ocen na I półrocze klasy 6. 

 Pisemną zgodę rodziców/opiekunów na Karcie dla Rodziców Kandydata” (obecny dokument) 
 Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

(w przypadku spełniania kryteriów);  
 

http://www.sp303.edu.pl/


2. Przystąpienie do próby sprawności fizycznej na obiektach sportowych szkoły i pływalni: 
 

PROSIMY O ZAZNACZENIE DYSCYPLINY I TERMINU PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ. DZIECKO 
MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO  TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH Z KILKU DYSCYPLIN, ALE ZOSTANIE 

ZAKWALIFIKOWANE TYLKO DO JEDNEJ. 
 PŁYWANIE – pływalnia UCSiR ul. Koncertowa 4 

I termin: 22.03.2019 godz. 15.30 (piątek) 

II termin 23.03.2019 godz. 8.00 (sobota) 

 PIŁKA SIATKOWA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4 

I termin: 21.03.2019 godz. 16.00 (czwartek) 

 II termin: 26.03.2019 godz. 16.00 (wtorek) 

KOSZYKÓWKA – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4 

I termin: 23.03.2019 godz. 9.00 (sobota) 

 II termin: 26.03.2019 godz. 17.00 (wtorek) 

 PIŁKA NOŻNA  - boisko piłkarskie SP 303 ul. Koncertowa 4 (pod balonem) 

I termin:  23.03.2019 godz. 9.00 (sobota) 

 II termin: 26.03.2019 godz. 17.00 (wtorek) 

3. 27 marca godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 

4. 28 marca godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas sportowych. 

5. 28 marca – 3 kwietnia do godz. 16.00 – złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 303: 
 

- Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy sportowej, 

- Oświadczenia rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 303 (w razie potrzeby). 

6. 4 kwietnia (godz. 13.00) - opublikowanie list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.  

7. Od 4 kwietnia postępowanie uzupełniające wg. harmonogramu rekrutacji, w przypadku gdy będą wolne 
miejsca w klasach sportowych. 

 

Wszystkie terminy dotyczące rekrutacji zawarte są w „Harmonogramie Rekrutacji” dostępnym na stronach 

internetowych Szkoły Podstawowej nr 303 pod adresem http://www.sp303.edu.pl/szkola/rekrutacja 
 

 

Podstawa prawna ustalenia zasad zawartych w Karcie dla Rodzica Kandydata klasy sportowej: 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671)  

 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. z 2017 r., poz. 610) 

 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

 Statut Szkoły;  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 
 

DEKLARACJA RODZICA I KANDYDATA 
 

 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….…….……do klasy sportowej VII o profilu 
(Imię/imiona i nazwisko kandydata )  

 
………………………………………………………………w roku szkolnym 2019/2020, oraz w każdym kolejnym będącym 
 (wpisać  dyscyplinę)                 

kontynuacją nauki w tej klasie. 

 

Wybór drugiego języka - w ramach danego oddziału, (do wyboru: 

 język niemiecki, język hiszpański)  
 

 
Oświadczam, że akceptuję powyższe warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
 

 

Data ..............................................  Podpis matki/opiekuna prawnego.................................................................................. 

 

Data …………………….………………… Podpis ojca/opiekuna prawnego………………………………....………….…………..…………. 

 

Data ……………………………………. Podpis Kandydata ……….…….…….……………………………………………….……..…… 

 

http://www.sp303.edu.pl/

