
KARTA INFORMACYJNA  DLA RODZICÓW UCZNIA                                                          

KLASY IV SPORTOWEJ W SP2 W TRZCIANCE 

 

I. Informacje ogólne:                                                                                                

 1. W roku szkolnym 2021/22 utworzona zostanie klasa IV sportowa realizująca:                                    

- 4 godz. podstawy programowej wf  - 6 godz. ukierunkowanego szkolenia sportowego                    

z zakresu: lekkiej atletyki i zespołowych gier sportowych (dziewczynki i chłopcy).                                                                                                                               

2. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej               

odbędzie się  15.03.2021r. godz.16.00, w sali gimnastycznej SP2. 

II. Zasady rekrutacji:                                                                                                                        

1.Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który:                                                                        

a).  do  26.02.2021r.  złoży zaakceptowaną podpisem Rodzica                                                                      

„Kartę informacyjną wraz z oświadczeniem”,                                                                                                  

b). zaliczy Test Sprawności Fizycznej,                                                                                               

c). osiąga co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 

d). wykazuje zainteresowania sportowe.                                                                                                   

 2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi  22.03.2021r.                                                      

III. Szkoła zapewnia:                                                                                                                          

 1. 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie  (2h dziennie).                                                                                                   

 2. Wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną. 

 3. Możliwość rezygnacji z oddziału sportowego po VI klasie, 

 4. Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego  

IV. Rodzic zobowiązuje się do kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie, 

- w przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej, dostarczenie raz w roku 

orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku 

przeciwskazań do rekreacji sportowej.                                                        

V. Obowiązki ucznia klasy sportowej:                                                                                           

1.Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce i postępów w sporcie.         

2.Systematyczny i aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego                         

(długotrwałe zwolnienie z zajęć WF skutkuje przeniesieniem do oddziału ogólnego)                                                                           

3.Uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania, ocena nieodpowiednia lub naganna  

skutkuje przeniesieniem do oddziału ogólnego od nowego roku szkolnego lub semestru.                                                                          

4.Reprezentowanie szkoły w turniejach i  zawodach sportowych. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą Rekrutacji do klasy IV sportowej Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Trzciance. 

 

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

                                                                            (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka 

…………………………………………………………………………..      do klasy IV 

sportowej, która zostanie utworzona w roku szkolnym 2021/2022  przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Trzciance oraz  na jego udział w treningach i zawodach. Zobowiązuję się jednocześnie 

do ścisłej współpracy  z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego, 

akceptuję regulamin naboru oraz obowiązki ucznia w klasie sportowej. 

 

 

Trzcianka dn. ……………………                          ………………………………………                                                                                                                                                                                                      

                                                                                (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie 

dziecka do oddziału sportowego  w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych  i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 

 

Trzcianka dn. …………………..                                ………………………………. 

                                                                                (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

Telefon kontaktowy: 

 


