
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

O PROFILU OGÓLNOROZWOJOWYM 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 88 IM. GABRIELA NARUTOWICZA 

W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2138) 

 

 
Zasady ogólne 

1. Oddział sportowy nie jest objęty rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP 88 

odwód szkolny. 

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe w co najmniej trzech 

kolejnych klasach, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku. 

3. Zajęcia sportowe w oddziale sportowym będą realizowane w wymiarze 10 

obowiązkowych godzin tygodniowo. 

4. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) wykazują bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, 

c) uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, 

brane będą pod uwagę kryteria rekrutacyjne, ustalone przez Biuro Edukacji m. st. 

Warszawy. 

 
 

Postępowanie rekrutacyjne 
 

1. Rodzice kandydata do  oddziału  sportowego  zobowiązani  są  zarejestrować wniosek w 

systemie elektronicznym oraz złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie określonym w 

harmonogramie zamieszczonym na stronie Biura Edukacji m.st Warszawy, następujące 

dokumenty: 

a) podanie podpisane przez obojga rodziców, 



b) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia – orzeczenie należy przedstawić przed 

przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej, 

c) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego. 
 

 
Tryb postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Rekrutację do oddziału sportowego prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a) wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) nauczyciele wychowania fizycznego, 

c) terapeuta pedagogiczny, 

d) psycholog szkolny. 

3. Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przepisami 

Prawa oświatowego: 

a) przeprowadza test sprawności ogólnej, 

b) dokonuje weryfikacji wymaganych dokumentów, 

c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego. 
 

Procedura odwoławcza 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do oddziału sportowego. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z ww. wnioskiem. 

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia ucznia. 

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Kandydat przystępujący do testu sprawnościowego zobowiązany jest do posiadania stroju 

sportowego (buty sznurowane z jasną podeszwą, podkoszulka, spodnie/getry sportowe). 

2. Ostateczna liczba punktów z testu sprawnościowego jest średnią liczby punktów  

ze wszystkich przeprowadzonych konkurencji. 

3. Po zakwalifikowaniu się do oddziału sportowego, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy 

uczeń oddziału sportowego musi posiadać aktualne badania lekarza podstawowej opieki 


