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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

z dnia 6 marca 2023r.   

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU  KOSZYKÓWA/PŁYWANIE 

w Szkole Podstawowej  nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Podstawa prawna: 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 
655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185); 

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

● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. Zm.)  
● Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół    
i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz.610); 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r.  w sprawie oddziałów  

 i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) 

● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1); rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej odpowiednio 
„RODO” 

● Uchwała nr XXXI/381/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. 
● Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi nabór do  IV klasy sportowej 

o specjalności: 

● koszykówka (dziewczęta) i pływanie (dziewczęta i chłopcy). 

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

w Kórniku obwód szkolny.  

3. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) ukończyli klasę 3 szkoły podstawowej,  

b) posiadają dobre wyniki w nauce i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,  

c) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza medycyny sportowej,  
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d) posiadają pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego, 

e) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

trenerów, w których jest prowadzone szkolenie sportowe w oddziale sportowym SP 1 

f) uzyskali odpowiednią liczbę punktów. 

 

4. Szkoła przy realizacji programu szkoleniowego w oddziałach sportowych współpracuje               

z klubami sportowymi:  

● MUKS Poznań – klasy o profilu koszykówki, 

● UKS JEDYNKA Kórnik – klasy o profilu pływanie. 

Dołączenie do klasy sportowej nie jest równoznaczne z przystąpieniem do sekcji danego klubu. 

Dołączenie do klubu sportowego jest dobrowolne i może się wiązać z dodatkowymi opłatami. 

 

§2 
REKRUTACJA 

 
1. O przyjęcie do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr  1 im Tytusa Działyńskiego 

w Kórniku może się ubiegać kandydat, który: 

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

b) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego 

koszykówka/pływanie (w załączniku nr 1); 

c) uzyskał wynik mieszczący się w 14 najlepszych wynikach próby sprawności fizycznej dla 

odpowiedniej dyscypliny (koszykówka/pływanie); 

d) w przypadku rekrutacji do grupy pływackiej, dziecko potrafi pływać na dużym basenie 

(oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna). 

2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły: 

a) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej – załącznik nr 1, (druki  

i wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: 

http://sp1kornik.pl); 

b) oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego  

w dniu testu sprawnościowego; 

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej (karta 

zdrowia) - skierowanie na badania lekarskie w przychodni medycyny sportowej od lekarza 

rodzinnego (potrzebne do rejestracji kandydatów w przychodni sportowej); 

3. W ustalonym terminie zostanie przeprowadzony test sprawnościowy dla kandydatów do 

klasy czwartej o profilu koszykówka/pływanie. 

4. O formie, terminie i godzinie w/w testu sprawnościowego rodzice i uczniowie zostaną 

powiadomieni poprzez: 

a) stronę internetową http://sp1kornik.pl,  

b) indywidualnie poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mailowy rodziców, 

przez trenerów prowadzących nabór. 

5. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu  

koszykówka/pływanie zostanie ogłoszona w ustalonym terminie zgodnie z § 6 regulaminu. 

http://sp1kornik.pl/
http://sp1kornik.pl/
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§3 
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA 

 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 
2. W skład komisji wchodzą: 

a) wicedyrektor lub inny nauczyciel jako przewodniczący, 
b)   nauczyciele wychowania fizycznego  

3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej:  
a) kwalifikowanie kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, 

b) przeprowadzenie testów sprawnościowych, 
c) ustalenie liczby uczniów zakwalifikowanych do klas sportowych o profilu 

koszykówka/pływanie, 
d) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

 
§4 

ZASADY TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ  
 

1. Do klasy czwartej sportowej - koszykówka/pływanie przyjętych będzie do 28 uczniów (po 
14 osób do każdej dyscypliny), którzy uzyskali największą ilość punktów  
z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w § 1 ust. 3 
regulaminu. 

2. Klasa sportowa będzie utworzona w przypadku zakwalifikowania, co najmniej 24 

kandydatów (minimum 12 kandydatek z dyscypliny koszykówka oraz minimum 12 

kandydatów z dyscypliny pływanie) w rekrutacji podstawowej. 

3. W przypadku braku minimalnej liczby kandydatów z jednej dyscypliny, a większej ilości 

zgłoszeń z drugiej (minimum 24 osoby) zostanie utworzona klasa sportowa o jednym 

profilu. 

4. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria  

o których mowa w art. 137 ust. 3 w powiązaniu z art. 131 ust. 2. Prawa oświatowego. 

Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.  

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

2. Niepełnosprawność kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność lub orzeczenie 

o niepełnosprawności 

3. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 

2 pkt Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) 
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4. Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

2 pkt Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
2046, z późn. zm.) 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

2 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2046, z późn. zm.) 

6. Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 

2 pkt Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575,z późn. zm.) 

 
§5 

DOKUMENTACJA WYMAGANA NA POTRZEBY REKRUTACJI 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły wraz z wymaganymi załącznikami:  

1) wniosek podpisany przez obojga Rodziców (załącznik nr 1), 

2) pisemna zgoda obojga Rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej (w załączniku nr 

1),  

3) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej, złożone  

w sekretariacie szkoły w najbliższym możliwym terminie – nie później niż do 30 

września 2023 r., 

4) oświadczenia o spełnianiu dodatkowych kryteriów, wynikających z ustawy, o których 

mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

 

 

§6 
TERMINY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 

1) Od 20 marca do 6 kwietnia 2023 r. – składanie wniosków (załącznik nr 1) 

 i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo 

Oświatowe o których mowa w § 4 ust. 4 regulaminu oraz oświadczenia 

rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań do udziału w teście 

sprawnościowym (w załączniku nr 1). 

2) 12 kwietnia oraz 19 kwietnia 2023r – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  

w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka;  

3) 21 kwietnia 2023 r. godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do 

szkoły).  
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4) 24 kwietnia 2023 r. godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do 

postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do szkoły – 

oddziału sportowego);  

5) od 24 do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 - złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów potwierdzania woli (załącznik nr 3) zapisu dziecka do oddziału sportowego 

szkoły podstawowej. Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów 

jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego, 

6) 4 maja 2023 r. godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 

nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa 

liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły. 

 

W terminie  do 15.08.2023 r. rodzice / prawni opiekunowie uczniów przyjętych do szkoły    

 dostarczają wymagane dokumenty:  

✔ kserokopie świadectwa  klasy III,  

✔ karta zdrowia sportowca (najpóźniej do 30.09.2023 r.), 

✔ 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy uczniów, którzy nie byli wcześniej uczniami naszej 
szkoły).   
 

 

Niedostarczenie wymienionych dokumentów będzie skutkować   

skreśleniem z listy uczniów przyjętych. 

 

 

§7 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

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

i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje  

i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata 

może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły 

podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego. 

§8 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie w przypadku gdy będą wolne 

miejsca. Wnioski złożone podlegają procedurze rekrutacyjnej. 

2. Rekrutacja uzupełniająca do klasy  czwartej sportowej: 
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1) Od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. – składanie wniosków i oświadczeń 

potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo 

oświatowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału 

w teście sprawnościowym oraz późniejszej możliwości nauki w klasie sportowej, 

2) 7 i 9 czerwca 2023 r. – po wcześniejszym ustaleniu z komisją terminu (dnia 

 i godziny), przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia 

predyspozycji psychoruchowych dziecka,  

3) 12 czerwca 2023 r. godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do 

szkoły), 

4) 13 czerwca 2023 r. godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych, 

5) od 14 czerwca 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. – złożenie przez rodziców/prawnych 

opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału sportowego szkoły 

podstawowej. Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów 

jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego, 

6) 21 czerwca 2023 r. godz. 15.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym – imię 

i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, 

która uprawniała do przyjęcia do szkoły. 

 
§9 

 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

 
1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do: 

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

b) dbania o ważność badań lekarskich, 
c) uczestniczenia w miarę możliwości we wszystkich zawodach uprawianej dyscypliny 

szkolnych i klubowych; międzyszkolnych oraz pozostałych zawodach sportowych w 
których bierze udział szkoła, 

d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz 
przestrzegania regulaminu korzystania z pływalni i  sali gimnastycznej. 

2. 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. 

 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W przypadku zwolnienia się miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość 

przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 
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2.  Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej są zobowiązani do zakupu: 
a) stroju pływackiego (czepek, okulary, klapki basenowe), 
b) stroju sportowego (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki). 

3. Liczba godzin zajęć sportowych realizowanych w klasie IV sportowej o profilu 
koszykówka/pływanie: 6h treningu + 4h zajęcia wychowania fizycznego. 

4. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie. 

 

Kórnik, dnia 6 marca 2023 r.                                        Joanna Ignasiak 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

Im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 
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Załącznik nr 1 do REGULAMIN REKRUTACJI 
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA /PŁYWANIE 
w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy czwartej sportowej w roku szkolnym 2023/2024 

 

1. Dane dziecka: 

 

Nazwisko 
 

 

Imię pierwsze 
 

 

Imię drugie 
 

 

Data urodzenia 
 

 

Miejsce urodzenia 
 

 

PESEL 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres zameldowania 
 

 

Nazwa i adres  szkoły 
obwodowej 
 

 

 

Informacje o dziecku: 

Posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego    

TAK/NIE 

 (Jeśli TAK, proszę dołączyć kserokopię orzeczenia) 

 Oświadczam, że dziecko w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało do Szkoły Podstawowej 

 
w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres placówki) 
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2. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 

Ojciec/opiekun prawny 
 

Matka/opiekun prawny 

Imię I nazwisko 
 

 Imię I nazwisko 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 Adres zamieszkania 
 

 

Telefon 
 

 Telefon 
 

 

Adres poczty 
Elektronicznej 

 Adres poczty 
elektronicznej 
 

 

 

3. Wybór profilu klasy: 

Profil klasy Wybór klasy poprzez stawienie znaku X 

Klasa Sportowa1 

Koszykówka (dziewczęta) 
 

 

Pływanie (dziewczęta I chłopcy) 
 

 

1)klasa sportowo zostanie uruchomiona w przypadku chętnych 24 osób 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 

1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185); 

 

……………………………………………………………………          …………………………………………………………………………….. 

(podpis ojca/prawnego opiekuna)       (podpis matki/prawnej opiekunki) 

 

W załączeniu składam oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

TAK/NIE  

(niepotrzebne skreślić) 

……………………………………………………………………          …………………………………………………………………………….. 

(podpis ojca/prawnego opiekuna)       (podpis matki/prawnej opiekunki) 
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych. Termin 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły. Rodzice dzieci 

muszą być obecni podczas prób sprawności fizycznej.  

 

……………………………………………………………………          …………………………………………………………………………….. 

(podpis ojca/prawnego opiekuna)       (podpis matki/prawnej opiekunki) 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz jego udział w treningach, zawodach i 

obozach sportowych. Zobowiązuję się do wnoszenia opłat na działalność sportową szkoły zgodnie     z 

ustaleniami Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. 

Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii 

trenera, zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego 

lub innej szkoły.  

……………………………………………………………………          …………………………………………………………………………….. 

(podpis ojca/prawnego opiekuna)       (podpis matki/prawnej opiekunki) 

 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do 

klasy IV sportowej szkoły podstawowej na podstawie art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy       z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 

1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185); 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rasy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych        

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego  

w Kórniku, ul.  Dworcowa 11, 62-035 Kórnik,  

2) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane  

w celu przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej na podstawie art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy  z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz 

art. 9 ust. 2 lit. G RODO,  

3)  odbiorcą danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest uprawniony podmiot obsługi informatycznej 

dostarczający usługi i przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,  

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;  
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5)  dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej będą 

przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 z późn. zm.)  

6)  każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły dostępu do 

danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

– w przypadkach określonych w art. 18 RODO,  

7)  w ramach prowadzonego procesu przyjmowania dziecka do szkoły obwodowej dane nie są przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych  

w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie 

art. 20 RODO.  

8)  każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

......................................, dnia............................  
           miejscowość   
 
 
 
 

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

         (podpis ojca/prawnego opiekuna)                              (podpis matki/prawnej opiekunki) 
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Załącznik nr 2 do REGULAMIN REKRUTACJI 
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA /PŁYWANIE 
w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

w roku szkolnym 2023/2024 
 

 
 

Załącznik nr 2 do REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA /PŁYWANIE 

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku – testy sprawnościowe 

 

1. Rodzic lub opiekun prawny kandydata musi dostarczyć: (najpóźniej w dniu testów) 

zaświadczenie od lekarza rodzinnego, rodzica/ opiekuna prawnego  o braku przeciwwskazań 

do udziału w testach  sportowych , każde dziecko musi mieć na sobie strój sportowy; 

2. Zgłoszenia kandydatów w sekretariacie Szkoły do dnia: 

⮚ 06 kwietnia 2023 r. do godziny 15:00 
3. Organizacja naboru: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

⮚ Dyscyplina wiodąca: koszykówka, pływanie 

⮚ Dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze 

⮚ Termin testów sprawnościowych: 12 i 19 kwietnia  

⮚ Miejsce testów: Boisko szkolne „Orlik” lub hala OAZA przy Szkole Podstawowej nr 1                

w Kórniku 

4. Do klasy pływackiej i klasy koszykarskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku na pierwszym 

etapie postępowania przyjmowane są w pierwszym rzędzie dzieci, które uzyskały  

w kolejności, największą liczbę punktów obliczonych jako suma składników, na podstawie 

przeprowadzonych prób sprawności fizycznej.  

5. Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej – testy sprawnościowe: 

Testy motoryczne 

1) Siła mięśni brzucha – brzuszki, 

2) Wytrzymałość – pajacyki, 

3) Gibkość, 

4) Test skoczności- skok w dal z miejsca, 

5) Test biegowy- bieg wahadłowy 4x10m, 

6) Test koszykarski-  slalom z piłką, 

7) Test koszykarski- rzut do kosza z miejsca,  
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Opis testów 

1)  Siła mięśni brzucha – Brzuszki w 30 sekund 
Przebieg: Pozycja startowa – w leżeniu na plecach, nogi ugięte pod kątem 90 stopni. Ręce splecione za 
głową. Na komendę „start” ćwiczący wykonuje brzuszki na czas przez 30 sekund. Prawidłowe wykonanie 
brzuszka to dotknięcie łokciami kolan i powrót do pozycji wyjściowej.  
Wynik: Próbę wykonuje się raz. Wynikiem próby jest ilość poprawnie wykonanych brzuszków w czasie 
30 sekund.  
Sprzęt, pomoce: Stoper, ewentualnie materac, czy mata do ćwiczeń 
 

2) Wytrzymałość – pajacyki w czasie 45 sekund 
Przebieg: Badany staje pionowo, nogi złączone, ręce wzdłuż tułowia. Na komendę „start” wykonuje jak 
najszybciej pajacyki. Poprawnie wykonany pajacyk to wyskok do rozkroku  
z przeniesieniem rąk wyprostowanych w łokciach nad głowę wzdłuż płaszczyzny czołowej  
i powrót do pozycji wyjściowej. 
Wynik: Próbę wykonuje się raz. Wynikiem próby jest ilość poprawnie wykonanych pajacyków w czasie 
45 sekund. 
Sprzęt, pomoce:  stoper, 
 

3) Gibkość  
skłon tułowia w przód 0 – 10 pkt (stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem 
skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach) a) nie dotyka palcami obu rąk palców stóp 0 pkt 
b) dotyka palcami obu rąk palców stóp 5 pkt c) dotyka palcami obu rąk podłoża 10 pkt d) kładzie całe 
ręce na podłożu 15 pkt 
 

4)  Test skoczności - skok w dal z miejsca 
Przebieg: Uczeń staje przed wyznaczoną linią i wykonuje skok w dal z miejsca. W przypadku 
przekroczenia linii przed skokiem, upadku, przesunięcia stóp po lądowaniu skok uznawany jest za 
nieważny. 
Wynik: Wynikiem jest odległość od linii do miejsca lądowania pięty stopy znajdującej się bliżej tej linii. 
Sprzęt, pomoce: miara w centymetrach, 

5)  Test biegowy - bieg wahadłowy 4x10m 
Przebieg: Uczeń staje na linii startu, na sygnał biegnie 10m w kierunku woreczka, chwyta za woreczek i 
wraz z nim wraca odkładając go na linię startu. Czynność tę powtarza z drugim woreczkiem. Jeżeli 
woreczek zostanie rzucony próba jest nieważna. 
Wynik: Wynikiem próby jest czas potrzebny na wykonanie testu. Zatrzymywany jest               
z momentem odłożenia drugiego woreczka na linię startową. 
Sprzęt, pomoce: stoper, miara, 2 woreczki (lub grzybki) 

6)  Test koszykarski - slalom z piłką 
Przebieg: Tyczki rozstawione na odległości 15m co 3m. Zadaniem ucznia jest przebiegnięcie w dwie 
strony slalomu kozłując poprawnie piłkę do koszykówki rozmiar 5.  
Wynik:  Ocenie podlega czas przebycia slalomu oraz technika kozłowania piłki. 
Sprzęt, pomoce: Stoper, tyczki, piłki rozmiar 5 

7)  Test koszykarski - rzut do kosza z miejsca 
Przebieg: Kandydat ma trzy próby w których wykonuje rzut do kosza z miejsca. 
Wynik:  na podstawie oceny techniki rzutu przez trenera prowadzącego nabór. 
Sprzęt, pomoce: kosz na wysokości 2,60m, piłka rozmiar 5 

6. Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzenia i przebiegu testów udziela: 
 

✔ Kamil Słowik     570 965 848 

✔ Alicja Szwarc    721 432 739 
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Załącznik nr 3 do REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA /PŁYWANIE 

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

w roku szkolnym 2023/2024 

 
 

POTWIERDZENIE WOLI 
UCZĘSZCZANIA DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA/PŁYWANIE 

w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 

 
 

 
 
Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2023/2024 do klasy IV 

sportowej o profilu koszykówka/pływanie* ucznia, którego jestem 

rodzicem/prawnym opiekunem 

 

....................................................................................................................                
imię i nazwisko dziecka 

                                                

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania dziecka 

 

 
 

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

 
 

 

 

Miejscowość, .................................data………………………….. 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


