
Załącznik do Zarządzenia nr 29/2017/2018  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 11 maja 2018r. 

 

Regulamin rekrutacji do  klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej  

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w roku szkolnym 2018/2019. 

 

1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie 

ukierunkowanym w dyscyplinie piłka nożna z elementami lekkiej atletyki dziewcząt 

i chłopców.  

2. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:  

1. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej,  

2. zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,  

3. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:  

1. podanie o przyjęcie do klasy  

2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.  

4. Terminy rekrutacji:  

1. do 31 marca 2018 r. składanie podań o przyjęcie do klasy,  

2. do 14 maja 2018r. – rekrutacja uzupełniająca,  

3. w dniu 23 maja 2018 r. w czasie zebrania z rodzicami zostaną przedstawione 

zasady rekrutacji do klasy sportowej, 

4. w dniu 24 maja 2018 r. przeprowadza się testy sprawności fizycznej,  

5. do 28 maja 2018 r. rodzice zostaną poinformowani nt. listy uczniów 

przyjętych do klasy sportowej. 

6. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 20 czerwca 

2018 r. zaświadczenie lekarskie – kartę zdrowia sportowca o braku przeciwwskazań 

do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

w przychodni sportowo - lekarskiej. 

7. W sytuacji gdy uczeń zakwalifikowany do klasy sportowej na podstawie wyników testów 

sprawności fizycznej nie może w niej rozpocząć nauki ze względu na stan zdrowia na jego 

miejsce zostaje przyjęty uczeń z listy rezerwowej. 

8.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w klasie sportowej 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust.2 i 3 Prawa 

Oświatowego (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). 

9. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:  

1. wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,  

2. nauczyciele wychowania fizycznego,  

3. pedagog szkolny.  

8. Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin 

tygodniowo, w tym:  

1. 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinach piłka nożna z elementami 

lekkiej atletyki,  

2. 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły 

podstawowej. 

9. Zestaw testów sprawności fizycznej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

  

  



Załącznik do Zarządzenia nr 29/2017/2018  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 11 maja 2018r. 

 

Zestaw testów sprawności fizycznej do rekrutacji do czwartej sportowej  

w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku w roku szkolnym 2018/2019. 

 

1. Szybkość 

 

Bieg na dystansie 30 m ze startu wysokiego. 

 

2. Moc 

 

Skok w dal z miejsca. 

 

3. Prowadzenie piłki 

 

Prowadzenie piłki slalomem. 

 

4. Gra w piłkę nożną 

 

Obserwacja gry w piłkę nożną 

 

Na wynik ucznia składa się suma punktów uzyskanych ze wszystkich prób. 

 

 

 

 

 

 


