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w Publicznym Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu. 

§1 

NNOORRMMYY  PPRRAAWWNNEE  RREEGGUULLUUJJĄĄCCEE  ZZAASSAADDYY  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  

II    RREEKKRRUUTTAACCJJII  UUCCZZNNIIÓÓWW  DDOO  OODDDDZZIIAAŁŁUU  SSPPOORRTTOOWWEEGGOO  

1. art. 20h Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, 

z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i Nr 208, poz. 1241 

oraz z 2012 r. poz. 490) ogłoszono dnia 15 lipca 2010 r. obowiązuje od dnia 16 

października 2010 r. (art. 27 ust. 1,2,3; art. 58) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002/191/1603 

z późn. zm.) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu 

koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży 

do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego. 

§2 

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  

1. Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu prowadzi oddział 

sportowy, w którym organizowane jest szkolenie w jednym lub kilku sportach takich jak 

piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna.  

 

2. Odział sportowy rozwija uzdolnienia sportowe młodzieży.  

 

3. Cykl kształcenia sportowego trwa trzy lata i jest realizowany od klasy pierwszej do 

trzeciej.  

4. Zadaniem oddziału sportowego, jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi. 
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5. Uczniowie klasy sportowej realizują program kształcenia ogólnego zgodny z podstawą 

programową oraz program kształcenia sportowego.  

 

6. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje własne obiekty oraz inne obiekty sportowe 

udostępnione na podstawie użyczenia od innych podmiotów.  

 

7. Uczniowie oddziału sportowego wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego 

określonego w ,,Zasadach rekrutacji uczniów do oddziału sportowego”.  

 

§3 

ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  PPRROOGGRRAAMMOOWWEE  II  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE..  

1. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym jest prowadzone w ramach zajęć sportowych 

według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów: 

1.1. Program szkolenia sportowego piłki siatkowej 

1.2. Program szkolenia sportowego piłki nożnej  

1.3. Program szkolenia sportowego piłki ręcznej 

 

2. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

nauczania uwzględniającym  podstawę programową kształcenia ogólnego na trzecim 

etapie edukacyjnym. 

3. Uczniowie oddziału sportowego realizują program kształcenia ogólnego właściwy dla 

gimnazjum zgodny z podstawą programową oraz program kształcenia sportowego 

w wymiarze 10 godzin tygodniowo, z czego 4 godziny przeznaczone są na realizację 

podstawy programowej, a 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki 

nożnej lub piłki ręcznej lub piłki siatkowej. 

4. W oddziale sportowym prowadzi się szkolenie sportowe dla co najmniej 20 uczniów. 

5. W oparciu o „Programy szkolenia sportowego” w oddziale sportowym w Publicznym 

Gimnazjum nr 8 w Opolu realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego 

mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do 

szkolenia w określonym sporcie. W szczególności: 

5.1 Rozwój aktywności ruchowej i zdolności sportowych uczniów, 

5.2 Rozwój psychofizyczny młodzieży, 

5.3 Zdobycie jak najwyższego poziomu sprawności ogólnej i specjalnej,  

5.4 Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu higieny i fizjologii 

człowieka, 

5.5 Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

5.6 Opanowanie elementów taktyki i techniki z zakresu piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, 

innej   

5.7 Kształtowanie samodyscypliny i umiejętności współdziałania w zespole. 

 

6. Program szkolenia sportowego może być realizowany we współpracy z organizacjami 

i związkami sportowymi, klubami sportowymi lub innymi stowarzyszeniami. Współpraca 



ta może dotyczyć pomocy szkoleniowej, doskonalenia nauczycieli, wzajemnego 

udostępniania obiektów sportowych, opieki medycznej, procesów badawczych, a także 

tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach i rozgrywkach sportowych.  

 

7. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy 

szkoleniowe.  

 

8. Szkoła stwarza  uczniom oddziału sportowego optymalne warunki umożliwiające 

godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności 

poprzez opracowanie tygodniowego planu zajęć edukacyjnych tak, aby był dostosowany 

do rozkładu zajęć sportowych. 

 

9. Uczniowie oddziału sportowego mają obowiązek terminowego wykonywania badań 

lekarskich.  

 

10. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

§ 4 

ZZAASSAADDYY  RREEKKRRUUTTAACCJJII  UUCCZZNNIIÓÓWW  DDOO  OODDDDZZIIAAŁŁUU  SSPPOORRTTOOWWEEGGOO..  
 

Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się zgodnie z zasadami i terminami 

określonymi w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do 

publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnzjalnych dla 

młodzieży i dorosłych  

I. Wymagania w stosunku do kandydata 

 

1. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

 

2. Uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej. 

 

3. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego. 

4. Treść orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu  

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 

1, ust.2, ust. 3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.  

6.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

1.Wyniki sprawdzianu   

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 



a) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby uzyskanych tytułów finalisty); zajęcie I – 

III miejsca (indywidualnie) w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach 

sportowych na szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie od liczby konkursów i 

zawodów sportowych); zajęcie I – III miejsca (zespołowo) w konkursach wiedzy, 

artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej miejskim 

(niezależnie od liczby konkursów i zawodów sportowych) 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria: 

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. Wymagane dokumenty 

 

8. Zgłoszenie ucznia/Wniosek o przyjęcie gimnazjum. 

 

9. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.  

 

10. Pisemna zgoda-oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie 

kandydata do oddziału sportowego. 

 

11. Zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej.  

 

12. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

13. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryterium zawarte w § 4 ust. I pkt 

6.3 oraz § 4 ust. I pkt 7 

 

 

III. Terminy rekrutacji 

 

Składanie dokumentów według ogólnego terminarza rekrutacji.            
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