
KARTA DLA RODZICÓW KANDYDATA DO KLASY O PROFILU SPORTOWYM  

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 

Podstawa ustalenia zasad zawartych w Karcie dla rodziców kandydata do klasy sportowej: 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 , w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  

- Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013r. 

- Statut Szkoły  

 

I. Informacje ogólne: 

1. W roku szkolnym 2013/2014 utworzona zostanie klasa o profilu sportowym 

piłka nożna/lekkoatletyka, w której będzie realizowane ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu 

piłki nożnej/lekkoatletyki w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 

2. Szkolenie ukierunkowane, realizowane będzie w obiektach sportowych szkoły lub miejskich. 

3. Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy odbędzie się 

w dniu 1 lipca 2013r. godz. 9:00 w obiektach sportowych szkoły.  

4. Warunkiem przystąpienia kandydata do testu sprawności fizycznej jest wcześniejsze złożenie:  

a. zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 

sportu, 

b. deklaracji przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego. 

II. Zasady rekrutacji: 

1. Do klasy o profilu sportowym może być przyjęty kandydat, który: 

a. złoży: 

- podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodzica, 

- zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania 

sportu, 

- zaakceptowaną podpisem rodzica „Kartę dla rodziców kandydata ...”, 

b. zaliczy test sprawności fizycznej: 

- rzut piłką lekarską oburącz zza głowy (dziewczęta 2kg, chłopcy 3kg), 

- próba zwinności wg Denisiuka, 

- skok w dal z miejsca, 

- bieg na dystansie 60m ze startu wysokiego, 

- bieg 800m – dziewczęta, 1000m – chłopcy. 

III. Szkoła zapewnia: 

1. 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie. 

2. Wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli wychowania fizycznego. 

3. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy. 

4. Opiekę pedagoga i psychologa. 

5. Korzystanie z internatu i stołówki na zasadach ogólnych. 

IV. Rodzic zobowiązuje się do: 

1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej. 

2. Zakupu wymaganych strojów sportowych. 

3. Zabezpieczenia środków finansowych umożliwiających udział dziecka w wyjazdach sportowych. 

4. Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie. 



V. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

1. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce. 

2. Osiąganie postępów w sporcie. 

3. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania.  

4. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym. 

5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  

VI. Informacje dodatkowe: 

1. Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych w Karcie dla Rodziców Kandydata 

do klasy o profilu sportowym , spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej lub innej szkoły. 

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym 

przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych. 

3. Zajęcia sportowe mogą się rozpoczynać od godz. 7.00. 

 

Akceptuję powyższe warunki i zgłaszam dziecko ……………………………………………….do klasy 

o profilu sportowym piłka nożna/ lekkoatletyka*. 

*- niepotrzebne skreślić 

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów.................................................................... 

 

 

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów 

Wyrażam/y zgodę na to , aby nasze dziecko 

 (imię i nazwisko)…………………………………………………………..,  

uczęszczało do klasy o profilu sportowym piłka nożna/ lekkoatletyka* w Liceum Ogólnokształcącym 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Jesteśmy świadomi, iż będzie ono objęte szkoleniem 

sportowym, które ściśle związane jest z wyjazdami i obowiązkiem uczestniczenia w zawodach sportowych 

na różnym szczeblu. Zobowiązujemy się do współpracy z wychowawcą i nauczycielami wychowania 

fizycznego. 

Oświadczam, że w przypadku nieprzestrzegania przez mojego syna/moją córkę 

……………………………………………………………...……………… zasad dotyczących klas o profilu 

sportowym ujętych w Statucie Szkoły oraz w „Karcie dla rodzica kandydata”, zobowiązuję się do 

przeniesienia dziecka do innej szkoły. 

*- niepotrzebne skreślić 

Ostrołęka, dn. ……………….………..  

Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów…………………………………………….. 


