
REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ USPORTOWIONEJ 

W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

„RUCH I RADOŚĆ – DROGĄ DO SUKCESU” 

REALIZOWANEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W BOLSZEWIE PRZY ULICY SZKOLNEJ 13 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Rekrutacja uczniów do klasy innowacyjnej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 55 ust. 1 

pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 2, art. 70, art. 98, art. 102. 

Zakres innowacji: 

ADRESACI: 

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Bolszewie przy ulicy Szkolnej 13. 

TERMIN: 

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z kontynuacją w latach 

następnych. 

FORMA: 

Zajęcia innowacyjne odbywały się będą w ramach dwóch dodatkowych godzin w-f 

realizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ INNOWACYJNYCH: 

 zapoznanie z różnymi formami ruchu, 

 tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych 

dzieci, 

 rozwijanie i utrzymywanie bliskiej współpracy z klubami,  



 rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez udział w zawodach jako kibic, 

 wykorzystanie nietypowych przyborów podczas aktywności fizycznej,  

 wyposażenie uczniów w elementarne podstawy wiedzy i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  

 współpraca z WOPR,  

 możliwość zdobycia uprawnień pływackich typu „Karta pływacka”. 

REKRUTACJA 

1.Głównym kryterium przyjęcia dziecka do klasy z innowacją pedagogiczną „Ruch i radość – 

drogą   do sukcesu” będzie: 

 złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do klasy usportowionej w sekretariacie szkoły, 

 oświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań 

medycznych do uczęszczania do klasy usportowionej, 

 zgoda rodziców na uczęszczanie ucznia do klasy z innowacją pedagogiczną, 

 opinia wychowawcy i nauczycieli o uczniu. 

2. Rekrutacja do oddziału, w którym prowadzona będzie innowacja, odbywać się będzie              

na zasadzie powszechnej dostępności w terminie: 

 podstawowym do dnia 24 czerwca do godz. 15:00, 

 uzupełniającym do dnia 10 lipca do godz. 15:00. 

3. Maksymalna liczba uczniów przyjętych do klasy: 

 pierwszej - 25 uczniów, 

 czwartej - 28 uczniów. 

4.W przypadku większej ilości zgłoszeń przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej                        

w obecności komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły. 

5. Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów w teście 

sprawności obejmującym próby: skok w dal z miejsca, skłony w przód z leżenia tyłem, bieg 

wahadłowy 4x10 m. 

6. Termin przeprowadzenia testów ustala dyrektor szkoły. 



Zał.1 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY USPORTOWIONEJ 

W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

„RUCH I RADOŚĆ – DROGĄ DO SUKCESU” 

 

Dane osobowe ucznia: 

Imię: …………………………………………………………………. 

Nazwisko: …………………………………………………………. 

Klasa: ……………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………….................................... 

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

Numer telefonu rodziców/opiekunów:           …………………………………………………….…………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał.2 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ………………………………………….……………………… 

                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

do klasy usportowionej w ramach innowacji pedagogicznej „Ruch i radość – drogą do 

sukcesu”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2022/2023 z kontynuacją w dalszych 

latach. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w próbach sprawności fizycznej 

przeprowadzanych w ramach rekrutacji. 

 

Bolszewo, ……………………………..……                 ………………………….………………………..……………..……… 

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

                                                                                    (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał.3 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że moja córka/mój syn ……………………………………………………………………………………… 

                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

jest zdrowa/y i nie ma przeciwwskazań medycznych do uczęszczania do klasy usportowionej 

w ramach innowacji pedagogicznej „Ruch i radość – drogą do sukcesu”. 

 

Bolszewo, ……………………………..……                  ………………………….………………………..……………..……… 

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

                                                                                      (podpis rodziców /opiekunów prawnych) 


