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Zasady rekrutacji do oddziału usportowionego klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie 

 

 
Postanowienia ogólne 

1. Nabór do klasy usportowionej będzie dotyczył: 

  

-  Sprawdzianu sprawności ruchowej na lądzie. 

 

   Odział usportowiony klasy pierwszej zostanie utworzony pod warunkiem zgłoszenia się 

minimalnej liczby kandydatów – 20 uczniów (liczba miejsc – 22). 

 

1. Do oddziału usportowionego przyjmowani będą kandydaci, którzy: 

 

1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez oświadczenie rodziców  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. 

2. Posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do 

klasy usportowionej.  

3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie  

2 niniejszego dokumentu.  

 

2. Próba sprawności fizycznej: 

 

 Sprawdzian sprawności ruchowej na lądzie odbędzie się dnia 28.05.2018 r. w godz. 

16:00 – 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Paczkowie. 

 

 

3. Dokumentację wymienioną w punkcie 1, której wzór dostępny jest na stronie  

szkolapaczkowo.pl  należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r.  

  

http://zspaczkowo.edupage.org/


4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, 

większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale usportowionym będą brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 2.  

 

 

 

Kryterium rekrutacji obowiązujące przy naborze do klasy usportowionej: 

 

Kryterium sprawności ruchowej na lądzie 

 

1. Gibkość        0 - 6 pkt. 

Skłon tułowia w przód. W pozycji na „baczność” wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu 

tułowia do przodu z wyprostowanymi kolanami i opuszczonymi ramionami. 

a) nie dotyka palcami rąk palców stóp    0 pkt. 

b) dotyka palcami rąk palców stóp     3 pkt. 

c) dotyka palcami rąk podłoża przed stopami   6 pkt. 

 

2. Skoki zawrotne w miejscu przez ławeczkę gimnastyczną 0 – 6 pkt. 
Obie dłonie oparte o ławeczkę. Nogi złączone po jednej stronie ławeczki. Z odbicia obunóż 

wykonanie przeskoków z jednej strony ławeczki na drugą. 

a) nie wykonuje skoków zawrotnych przez ławeczkę  0 pkt. 

b) wykonuje skoki zawrotne naprzemiennie z odbicia jednonóż 3 pkt. 

c) płynnie wykonuje skoki zawrotne z odbicia obunóż  6 pkt. 

 

3. Rzut i chwyt piłki     0 – 6 pkt. 

Rzut o ścianę  i chwyt po jednokrotnym odbiciu od podłoża w trzech próbach. 

a) nie wykonuje żadnego rzutu i chwytu piłki   0 pkt. 

b) jeden raz prawidłowo wykonuje rzut i chwyt piłki  3 pkt. 

c) dwa lub trzy razy prawidłowo wykonuje rzut i chwyt piłki 6 pkt. 

 

4. Rozumienie treści poleceń      0 - 3 pkt. 
a) nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela 0 pkt. 

b) rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela  3 pkt. 

 

           Łącznie dziecko może uzyskać 21 pkt. 

 

 

Przygotowanie do sprawdzianu sprawnościowego: 

 

Do sprawdzianu na lądzie dzieci  przystępują w obuwiu sportowym (tenisówki), ubrane w strój 

gimnastyczny (koszulka, spodenki). 

 
 

 


