
REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna :

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe  

(Dz.U. Z 2017 r. poz. 60)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie  

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  
na  lata  szkolne  2017/18-2019/20  do  trzyletniego  liceum  ogólnokształcącego,  
czteroletniego  technikum i  branżowej  szkoły  I  stopnia  dla  kandydatów będących  
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. Z 2017 r. poz. 586)

4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  27  marca  2017  r.  w  sprawie  
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 671).

5. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w  sprawie  określenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  
postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego  
gimnazjum  do:  klas  I  publicznych  dotychczasowych  trzyletnich  liceów  
ogólnokształcących,  dotychczasowych  czteroletnich  techników,  trzyletnich  
branżowych szkół I stopnia.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie
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§ 1 
Rekrutacja

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w 
Jędrzejowie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły 
( załącznik nr 1– lista osób powołanych do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej).

2. Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się do klas o następujących kierunkach 
(profilach) kształcenia:

KIERUNEK PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE

HUMANISTYCZNY GRUPA
PRAWNA

język polski
historia
wos

przyroda 
edukacja prawna 
język łaciński prawniczy

GRUPA 
JĘZYKOWO - 
MEDIALNA

język polski
historia
język angielski 

przyroda
warsztaty dziennikarskie
konwersatorium z II języka 
obcego

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, historia, wos.
MATEMATYCZNY GRUPA 

POLITECHNICZNA
matematyka
język angielski 
fizyka 

historia i społeczeństwo 
architektura i urbanistyka w 
historii sztuki 
podstawy rysunku 
technicznego 

GRUPA
EKONOMICZNA

matematyka
język angielski 
geografia

historia i społeczeństwo 
ekonomia w praktyce 
podstawy kartografii 
i topografii 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, fizyka, geografia.
PRZYRODNICZY GRUPA

MATEMATYCZNO -
PRZYRODNICZA

biologia 
chemia
matematyka

historia i społeczeństwo
elementy fizyki w medycynie

GRUPA
MEDYCZNO -

PRZYRODNICZA

biologia 
chemia

historia i społeczeństwo
elementy fizyki w medycynie
elementy ratownictwa 
medycznego
język łaciński w medycynie

GRUPA 
PRZYRODNICZA
O SPECJALNOŚCI

SPORTOWEJ

biologia 
język angielski
wychowanie  
fizyczne

historia i społeczeństwo

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : język polski, matematyka, biologia, chemia.



§ 2 
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

1. W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej I LO decyduje łączna 
ilość punktów uzyskanych jako : 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego z pięciu 
przedmiotów – maksymalnie   100   punktów,   
Wyniki procentowe przeliczone na punkty 
według zasady : 1% odpowiada 0,2 pkt.

a) język polski ( max. 20 punktów),
b) historia i wiedza o społeczeństwie (max. 
20 punktów),
c) matematyka (max. 20 punktów),
d) przedmioty przyrodnicze: biologia, 
chemia, fizyka, geografia (max. 20 
punktów),
e) język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym (max. 20 punktów).

2) oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z czterech przedmiotów 
ustalonych przez dyrektora szkoły – 
maksymalnie   72   punkty,  
Oceny przeliczane na punkty według 
zasady:

 celujący – 18 pkt 
 bardzo dobry – 17 pkt 
 dobry – 14 pkt 
 dostateczny – 8 pkt 
 dopuszczający – 2 pkt.

a) język polski 
b) matematyka
c) przedmioty: 
dla kandydatów do klasy humanistycznej – 
historia i wos, 
dla kandydatów do klasy matematycznej – 
fizyka, geografia, 
dla kandydatów do klasy przyrodniczej – 
biologia, chemia, 

3) szczególne osiągnięcia ucznia 
wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum - maksymalnie   28   punktów,   
przeliczane na punkty według zasady:

 za ukończenie gimnazjum z 
wyróżnieniem – 7 pkt. 
 za udział w konkursach 
przedmiotowych i tematycznych – 
3 - 10 pkt.
  za uzyskanie wysokiego miejsca 
w zawodach artystycznych lub 
sportowych – 1 - 4 pkt.
 za osiągnięcia w zakresie 
aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie 
wolontariatu - 3 pkt. 

a) konkursy : 
-  finalista konkursu przedmiotowego o 
zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt. 
-  laureat konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
ponadwojewódzkim– 7 pkt. 
- finalista konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
ponadwojewódzkim – 5 pkt. 
- finalista dwóch lub więcej konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 
10 pkt. 
- laureat dwóch lub więcej konkursów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych o 
zasięgu wojewódzkim – 7 pkt. 
- finalista dwóch lub więcej konkursów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych o 
zasięgu wojewódzkim – 5 pkt 
- finalista konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim – 7 pkt. 
- laureat konkursu tematycznego lub 



interdyscyplinarnego o zasięgu 
wojewódzkim – 5 pkt.
- finalista konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
wojewódzkim – 3 pkt.
b) zawody artystyczne lub sportowe :
- na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt. 
- na szczeblu krajowym – 3 pkt. 
- na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.
- na szczeblu powiatowym – 1 pkt. 

          
2. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów.
W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat 
punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 

3. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza 
się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, 
historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 
nowożytnego według poniższych zasad: 

 celujący – 20 pkt 
 bardzo dobry – 18 pkt 
 dobry – 13 pkt 
 dostateczny – 8 pkt 
 dopuszczający – 2 pkt.

Liczbę punktów uzyskanych z historii i wiedzy o społeczeństwie po zsumowaniu dzieli się 
przez 2, a liczbę punktów uzyskanych z biologii, chemii, fizyki i geografii po zsumowaniu 
dzieli się przez 4.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata przy przyjęciu do 
klasy pierwszej wynosi 200.
Przy przyjęciu do szkoły obowiązuje próg punktowy - 90 pkt. 
Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
z jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum w pierwszej kolejności. 



§ 3 
Wymagana dokumentacja

1. Kandydaci mogą składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydaci, którzy wybrali I LO składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór na stronie liceum),
b) świadectwo ukończenia gimnazjum,
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
d) kartę zdrowia ucznia,
e) wypełnioną i potwierdzoną przez sekretariat gimnazjum kartę informacyjną przyjęcia 
ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
f) dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
g) opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie z poradni 
specjalistycznej,
h) zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu,

3. Kandydaci, których pierwszym wyborem jest I LO im. M. Reja zobowiązani są złożyć do 
25 czerwca 2019 r. oryginały następujących dokumentów : świadectwa ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli pierwszym 
wyborem kandydata jest inna szkoła ponadgimnazjalna - kopię wymienionych dokumentów.
 
4. Kandydaci do klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej  oprócz dokumentów 
wymienionych w pkt. 2 składają w sekretariacie szkoły do 14 maja 2019 r.  : 

a) podanie do dyrektora z deklaracją przystąpienia do prób sprawności fizycznej (wzór na 
stronie liceum),
b) oświadczenia o stanie zdrowia kandydata (wzór na stronie liceum),
c) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu 
wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

§ 4
 Terminy  rekrutacji 

 23 maja 2019 r. (czwartek) 

Dzień Otwarty.

 Od 13 maja (poniedziałek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do liceum wraz z wymaganą dokumen-

tacją (dwa zdjęcia, karta zdrowia, karta informacyjna).

Od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

Dostarczenie przez absolwentów gimnazjów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały dokumentów – jeżeli 



I LO im. M. Reja jest pierwszym wyborem kandydata lub kopie dokumentów – jeżeli 

pierwszym wyborem kandydata jest inne szkoła ponadgimnazjalna).

26 czerwca 2019 r. (środa)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-

twierdzających spełnianie przez kandydata warunków  poświadczonych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-

twierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.

16 lipca 2019 r. (wtorek)

Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów nieza-

kwalifikowanych do I LO im. M. Reja w Jędrzejowie.

Do 24 lipca 2019 r. (środa)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez doręczenie orygi-

nału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

25 lipca 2019 r. (czwartek)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz poinfor-

mowanie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych 

miejsc.

Od 26 lipca (piątek) do 29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

Postępowanie uzupełniające 

30 sierpnia 2019 r. ( piątek)

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu procedu-

ry odwoławczej. 



 Dodatkowe terminy  rekrutacji 
(dotyczą wyłącznie kandydatów do klasy przyrodniczej 

o specjalizacji sportowej) 

 Od 6 maja (poniedziałek) do 14 maja 2019 r. (wtorek) 

Składanie przez kandydatów do klasy o specjalności sportowej podania do dyrektora wraz z 

deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej i oświadczenia o stanie zdrowia. 

 23 maja (czwartek) od godz. 9

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – sprawdzian umiejętności motorycznych i spe-

cjalnych.   

5 czerwca 2019 r. (środa) 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 

prób sprawności fizycznej. 

§ 5 

1. Powstanie oddziału klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej uzależnia się od ilości 
podań kandydatów.  Warunkiem utworzenia klasy sportowej jest co najmniej 20 uczniów w 
oddziale. 
2. Uczniowie klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej zajęcia wychowania fizycznego 
realizować będą w jednej wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej z pośród dyscyplin 
wiodących: piłka nożna, piłka siatkowa (wyboru dyscypliny dokonają podczas składania 
dokumentów rekrutacyjnych).
3. Rekrutacja do  klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej odbywać się będzie 
dwuetapowo :
a)  próba sprawności fizycznej – sprawdzian umiejętności motorycznych i specjalnych. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 300.  
b) postępowanie rekrutacyjne. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 200. 
4. Dodatkowe informacje o klasy przyrodniczej o specjalizacji sportowej zawarte są w 
załączniku. 

§ 6

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 marca 2019 r.
      

 Przewodniczący 
Rady Pedagogicznej

 
Wojciech Zwierzchowski 



Załącznik 

REGULAMIN KLASY PRZYRODNICZEJ O 
SPECJALIZACJI SPORTOWEJ 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. MIKOŁAJA REJA W JĘDRZEJOWIE

Postanowienia ogólne 
1.  Do klasy sportowej o specjalności piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt 

przyjmuje się absolwentów klas trzecich szkół gimnazajalnych. 

2. Naboru uczniów do klasy sportowej dokonuje Komisja ds. Naboru powołana przez dyrektora 
szkoły. 

3. Nabór uczniów do klasy sportowej odbędzie się 23 maja 2019 r. w oparciu o przeprowadzone 
testy sprawnościowe. 

4. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej i piłki 
siatkowej w ilości dziesięciu godzin w całym cyklu nauki (w formie zajęć specjalistycznych) 
równolegle z realizacją programu nauczania wychowania fizycznego, uwzględniającego 
podstawę programową kształcenia ogólnego obowiązującą w szkole ponadgimnazjalnej w 
wymiarze trzech godzin tygodniowo. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego i poszczególnych dyscyplin sportowych prowadzą 
nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z odrębnymi przepisami. 

6.  Programy nauczania wychowania fizycznego i poszczególnych dyscyplin sportowych 
wchodzą w skład szkolnego zestawu programów nauczania realizowanego w szkole. 

7. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania opracowany na 
podstawie ramowego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego i zatwierdzony przez 
dyrektora szkoły. 

8. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania 
fizycznego w klasie sportowej zostaje on zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji 
dyrektora szkoły. 

9. Choroba trwale uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy 
sportowej, wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia 
do innego oddziału klasowego. 

Zasady zapisu do klasy sportowej 
1. Kandydat powinien charakteryzować się: 

1) bardzo dobrym stanem zdrowia, 

2) wysokim poziomem sprawności fizycznej, 

3) zadowalającymi wynikami w nauce na miarę możliwości ucznia i zachowaniem 
godnym ucznia klasy sportowej, 

4) zdolnością łączenia nauki ze sportem, 

5) zainteresowaniami sportowymi. 



2. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który: 

1) ukończył szkołę gimnazjalną,

2) ma bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

3) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Lista osób przyjętych do klasy sportowej będzie dostępna w sekretariacie szkoły 
podstawowej w terminie zgodnym z kalendarzem rekrutacji.

Komisja ds. Naboru 
1. Komisja ds. Naboru powoływana jest przez dyrektora I L.O. im. M. Reja w Jędrzejowie w 

celu przeprowadzenia naboru do klasy sportowej. 

2. W skład komisji wchodzą : 

1) dyrektor

     2) nauczyciele wychowania fizycznego,

4. Komisja ds. Naboru: 

1) dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków, 

2) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach kwalifikacji do klasy 
sportowej, 

3) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie, 

4)  przeprowadza test sprawności motorycznej i specjalnej, 

5) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Komisja ds. Naboru analizuje: 

1) wnioski o przyjęcie do klasy sportowej wraz ze zgodą na udział w testach 
sprawnościowych, 

2) zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 

3) zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w rekrutacji do klasy 
sportowej i na udział w zawodach sportowych, 

4) ocenia testy sprawności fizycznej kwalifikujące do klasy sportowej o profilu piłka 
nożna i piłka siatkowa,

Procedura przyjęcia do klasy sportowej 
1. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły.

2.Terminy naboru do klasy sportowej: 

1) do 14 maja 2019 r. składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej, 

2) 23 maja 2019 r. -  próby sprawności fizycznej (warunkiem przystąpienia uczniów do 
testów jest przedłożenie zaświadczeń lekarskich o ich stanie zdrowia), 



3) 28 maja 2019 r. - dodatkowy termin prób sprawności fizycznej (w przypadku braku 
zdolności do przystąpienia w pierwszym terminie i po przedstawieniu 
udokumentowanej niezdolności do udziału we wcześniejszych próbach 
sprawnościowych), 

4)   5 czerwca 2019 r. ogłoszenie wyników testów sprawności fizycznej, 

5) do 25 czerwca 2019 r.  składanie w sekretariacie wymaganych dokumentów 
rekrutacyjnych, 

6) 16 lipca 2019 r.  ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej. 

Wymagane dokumenty 
1. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej: 

1) podanie o przyjęcie do klasy sportowej (wzór na stronie liceum),

2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka i zgoda na 
uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz udział w zawodach sportowych oraz 
zgoda rodziców (wzór na stronie liceum),

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

4) dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, 

5) oryginał świadectwa ukończenia ukończenia gimnazjum,

6) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

2. Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do dnia 1 września i 1 marca każdego roku 
zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
uprawiania sportu przez ich dziecko.

Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej 

Sprawdzian umiejętności motorycznych obejmuje:

1. Skok w dal z miejsca  :

a) wykonanie

Uczeń staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość

b) pomiar

Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku 
zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt.

c) uwagi

Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Niedozwolone jest przekraczanie linii skoku.

d) punktacja



punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta 137-152 153-173 174-194 195-205 2015-215 > 215
chłopcy 160-179 180-199 200-215 216-225 226-235 < 235

2. Bieg po kopercie 5 x 3m :
a) wykonanie

Na wybranym miejscu oznaczonym pachołkami będzie ustawiony prostokąt o wymiarach 5 x 3 m. 
Na sygnał gwizdkiem kandydat startuje z wysokiej pozycji i biegnie sprintem drogą A-B-E-C-D-E-
A omijając pachołki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej 
rundzie dotknięcie pachołka A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą

–

b) punktacja

punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta od 29,6 28,2 – 29,5 27,2 – 28,1 26,1 – 27,1 26 -25 do 25
chłopcy od 29,6 25,2 – 26,5 24,2 – 25,1 25,1 – 24,1 23 -24 do 23

3. Rzut piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
a) wykonanie

Kandydat stając w rozkroku na linii startowej, tyłem do kierunku rzutu, wykonuje rzut piłką 
lekarską w tył za głowę.

b) pomiar

Rzut mierzony jest od linii startowej do miejsca upadku piłki lekarskiej. Rzut mierzony w cm 
wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik lepszego rzutu.

punkty 10 20 30 40 50 60
dziewczęta do 5,0 5,1 – 6,0 6,1 - 7,0 7,1 – 7,9 8,0 - 9,0 pow. 9
chłopcy do 7,0 7,1 – 8,3 8,4 – 9,6 9,7 – 10,5 10,6 – 11,9 pow. 11



 Sprawdzian umiejętności specjalnych obejmuje:
Piłka nożna
a) Prowadzenie piłki slalomem między pachołkami 

b) Strzał na bramkę po zakończeniu slalomu wewnętrzną częścią stopy lub prostym podbiciem. 
Próbę wykonuje się dwukrotnie. Oceniana jest technika wykonania

c) punktacja 10 - 60

Piłka siatkowa
a) Naprzemienne odbicia sposobem górnym i dolnym w kole sędziowskim w ciągu 30 sekund. 
Ocenie podlega technika wykonywanych odbić. 

b) punktacja 10 – 60

Uwagi końcowe:
Łączna maksymalna punktacja za część motoryczną i specjalną to 300 pkt.

Nie przewidziany jest próg zaliczeniowy. 

Podczas przeprowadzania testu sprawnościowego wszystkich kandydatów obowiązuje strój 
sportowy oraz obuwie zmienne!!!!

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej 
1.Do klasy sportowej przyjętych zostanie minimum 20 uczniów (dziewcząt i chłopców), którzy 

uzyskają największą ilość punktów w teście sprawności fizycznej oraz otrzymają pozytywną 
opinię Komisji ds. Naboru. 

2. Na podstawie opinii Komisji ds. Naboru sporządzona zostanie lista uczniów 
zakwalifikowanych do klasy sportowej. 

3. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z 
protokołem Komisji ds. Naboru. 

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji 
dyrektora szkoły na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy przyjętych 
uczniów do klasy sportowej. Odwołanie składa się do dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 3 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Prawa ucznia klasy sportowej 
1. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli, pedagoga i trenerów klasy sportowej 
w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w 
szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

2. Uczeń klasy sportowej ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego 
oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły. 

3. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w 
dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako ”zawody”. 

4. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu I L. O. im. M. Reja w Jędrzejowie.



Obowiązki ucznia klasy sportowej 
1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania statutu szkoły i zasad określonych w regulaminach 

obowiązujących w szkole. 

2. Uczeń zobowiązany jest do realizacji podstawowego wymiaru godzin nauczania. 

3. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest dostarczać aktualne badania lekarskie. 

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek samodzielnie uzupełnić wszystkie braki w nauce 
wynikające z jego nieobecności na lekcjach z powodu uczestniczenia w zawodach i 
turniejach. 

5.  Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania 
zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, (a w przypadku utraty - 
do ponoszenia odpowiedzialności materialnej za sprzęt) oraz do przestrzegania regulaminu 
korzystania z sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych. 

6. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej na wniosek 
nauczyciela danego przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem wychowawcą, za zgodą 
Rady Pedagogicznej, może zostać zawieszony w rozgrywkach lub treningach do czasu 
poprawy. 

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego lub nie kwalifikują się do 
dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego klasy sportowej mogą 
zostać przeniesieni za zgodą dyrektora szkoły do oddziału działającego na zasadach 
ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od nowego półrocza lub roku szkolnego. 

8. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 
wpływające na pozostałych uczniów, może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do 
klasy równoległej ogólnej. 

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w 
powyższym regulaminie. 

Postanowienia końcowe 
1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. W przypadkach budzących wątpliwość ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy 
do dyrektora szkoły. 
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