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Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr SP1.021.16.2021.KŁ z dnia 29 kwietnia 2021 r.     

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie 

     REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU PIŁKA NOŻNA - KLASA IV 

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022 

  

§1 

1.1. O przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka nożna mogą starać się dzieci 
niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji) zgłaszające akces do 
gry w Klubie Sportowym MKS Piaseczno w okresie nauki w oddziale 
sportowym, począwszy od sezonu rozgrywkowego 2021/22. 

§2 

Wymagania 

1.1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów na przyjęcie do klasy sportowej o 
profilu piłka nożna składają następujące dokumenty: 
 

a) wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do klasy sportowej o 
profilu piłka nożna w roku szkolnym 2021/2022 (załącznik nr 3), 

b) potwierdzone orzeczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia,  

c) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna woli nauki w klasie sportowej w 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie 
(załącznik nr 4), 

d) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań do 
przystąpienia do próby sprawności fizycznej (załącznik nr 5), 

e) zaakceptowany podpisem rodziców regulamin klasy sportowej w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie (załącznik nr 2). 
 

 
 

1.2. Powyższe dokumenty należy złożyć w następujących terminach: 
 

a) w ramach rekrutacji głównej w dniach 15 - 26 marca 2021 r.,  
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach 24 - 28 maja 2021 r. 

 
1.3. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka 

nożna, muszą przystąpić do próby sprawności fizycznej. 

§3 
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Test 

 
1.1. Próba sprawności fizycznej przeprowadzona będzie na obiektach GOSiR 

Piaseczno przy ul. 1 Maja 16, w następujących terminach: 
 

a) w ramach rekrutacji głównej w dniach 10 maja 2021 r. 
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach 31 maja – 02 czerwca 

2021 r. 
 

1.2. Kandydaci do próby sprawności fizycznej przystępują w stroju sportowym.  
. 

1.3. Próba sprawności fizycznej przeprowadzana jest w oparciu o testy 
opracowane przez PZPN i składa  się z 4 części:   
 

a) sprawność ogólna – szybkość, w tym : bieg sprinterski na dystansie 30 
m /max. 20 pkt/, 

b) sprawność ogólna – próba mocy, w tym: skok w dal z miejsca z pozycji 
stojącej / max. 10 pkt/, 

c) sprawność techniczna – technika specjalna, w tym: prowadzenie piłki w 
slalomie /max. 10 pkt/, 

d) ocena gry, w tym: mini gra, liczebność składów ustali komisja w 
zależności od liczby kandydatów /max 60 pkt/.  
 

1.4. Ze wszystkich ocenianych elementów będą przyznawane punkty (20-10-10-60) 
- łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt.  
 

1.5. Do klasy sportowej o profilu piłka nożna przyjmowane będą dzieci, które spełniły 
następujące kryteria: 

a) z próby sprawności fizycznej uzyskali min. 60 pkt., 
b) rodzice/prawni opiekunowie dopełnili czynności opisane w §2 ust.1 pkt 1. 

 
1.6. W przypadku uzyskania przez kandydatów na głównym lub uzupełniającym 

etapie postępowania rekrutacyjnego - wyników równorzędnych w liczbie 
przekraczającej liczbę przewidywanych miejsc w oddziale sportowym,  brane 
są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 
tzw. kryteria ustawowe. 

Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia ostatecznego, w następnej kolejności 
będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 862/XXXI/2017 z dnia 
8 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienione uchwałą Nr 
1245/XLI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. 
kryteria samorządowe. 

 

1.7. Próba sprawności fizycznej będzie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną 
powołaną przez Dyrektora Szkoły, składającą się z trzech nauczycieli Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie, w obecności dwóch 
obserwatorów trenerów sekcji piłki nożnej MKS Piaseczno z głosem 
doradczym.  
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1.8. Organizacja próby sprawności fizycznej będzie przygotowana w reżimie 
sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami na dany okres. 

 

§4 

 

Terminy przekazywania informacji w rekrutacji 

 

1.1. Przekazanie informacji o pozytywnych i negatywnych wynikach próby 
sprawności fizycznej: 

a) w rekrutacji głównej 12 maja 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 07 czerwca 2021 r. 

 
1.2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

a) w rekrutacji głównej 13 maja 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 08 czerwca 2021 r. 

 
1.3. Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu do oddziału 

sportowego o profilu piłka nożna, do której zostało zakwalifikowane: 
a) w ramach rekrutacji głównej  od dnia 14 – 20 maja 2021 r. 
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej od dnia 09 - 11 czerwca 2021 r. 

 
1.4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 
a) w rekrutacji głównej 21 maja 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 14 czerwca 2021 r. 

 
1.5. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu do oddziału sportowego należy złożyć w 

sekretariacie szkoły orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu – piłka 
nożna wydane przez lekarza medycyny sportowej: 

a) po rekrutacji głównej do dnia do dnia 15 lipca 2021 r., 
b) po rekrutacji uzupełniającej do dnia 15 lipca 2021 r. 

 

 


