REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA NOŻNA KLASA IV W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
O przyjęcie do klasy sportowej piłka nożna mogą starać się dzieci
urodzone w roku 2009 i 2010 niezależnie od miejsca zamieszkania
(brak rejonizacji).
Terminy przeprowadzenia testu: 20.08.2020 r. godz. 17.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Jodłowej 21, hala sportowa. Komisja
rekrutacyjna:
•

Tomasz Bielecki – przewodniczący,

•

Marcin Tylutki – członek,

•

Robert Skok – członek,

•

•

trenerzy klubu patronackiego, oddelegowani z ramienia klubu.
Wymagania wobec uczestników przystępujących do testu:
złożenie dokumentów w sekretariacie ds. uczniowskich do dnia 19.08.2020 r. :
• oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwskazań do
uprawiania sportu,
• posiadanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu – piłka nożna
wydane przez lekarza medycyny sportowej (po uzyskaniu informacji o
zakwalifikowaniu do klasy sportowej – 15.06.2019 r.),
• podanie rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do oddziału sportowego o
profilu piłka nożna w roku szkolnym 2019/2020,
• wstępna deklaracja rodziców/prawnych opiekunów o gotowości zapisania
dziecka do klubu

sportowego piłki nożnej, po zakwalifikowaniu się do ww. oddziału,
• uczestnicy testu muszą posiadać strój sportowy.
Komisja przedstawi dyrektorowi szkoły listę kandydatów, którzy spełnili
wymagania proceduralne (złożyli odpowiednie dokumenty i przystąpili do
sprawdzianu) wraz z liczbą przyznanych punktów do dnia 27.08.2020 r.
Wstępnie ustala się liczbę przyjęć – 15 chłopców. Komisja w szczególnych
przypadkach może zdecydować o zmianie tej proporcji.
Test naborowo-selekcyjny składa się z 4 prób: dwie sprawności ogólne,
jedna techniczna i ocena gry.
1. SZYBKOŚĆ: bieg sprinterski na dystansie 30 m /max. 20 pkt/
2. PRÓBA MOCY: skok w dal z miejsca z pozycji stojącej / max. 10 pkt/
3. TECHNIKA SPECJALNA: prowadzenie piłki w slalomie /max. 10 pkt/
4. GRA: mini gra, składy 4 osobowe /max 60 pkt/
Z wszystkich ocenianych elementów będą przyznawane punkty(20-10-10-60)łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt. /testy
opracowane przez PZPN/.
Sprawdziany będą odbywały się w obecności nauczycieli rekrutujących i
trenerów klubu patronackiego, aby uniknąć subiektywnej oceny trenera
prowadzącego.

