
 
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR SP.78-021-3/20 

  

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA/PIŁKA KOSZYKOWA  

w Szkole Podstawowej  nr 78  im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 

w roku szkolnym 2020/21 

 

1. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r.  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r.  w sprawie oddziałów                                         

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017r.  poz. 671) 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. 

2. Do klasy IV sportowej przyjmowani są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu i spoza szkoły.                 

3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi nabór do  klas sportowych o specjalności: 

• piłka nożna dla chłopców 

• piłka koszykowa dla dziewcząt. 

4. Szkoła przy realizacji programu szkoleniowego w oddziałach sportowych  współpracuje z klubami 

sportowymi:  

• KKS Lech Poznań – klasy o profilu piłka nożna, 

• MUKS Poznań – klasy o profilu koszykówki. 

5. O przyjęcie do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu  

może się ubiegać kandydat, który: 

1) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; 

3) uzyskał wynik mieszczący się w 28  najlepszych wynikach próby sprawności fizycznej.  

6. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły: 

1) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać od 6 kwietnia 2020 r.                         

w sekretariacie  szkoły lub pobrać ze stron: 

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa, 

http://sp78poznan.pl 

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz 

późniejszej  możliwości nauki w klasie sportowej. 

7. Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej – testy sprawnościowe – piłka nożna: 

 

MIEJSCE:  Boisko typu Orlik lub hala sportowa  

(Warunki przeprowadzanych testów muszą być jednakowe )   

ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:   

Minimum 2 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (gra)    

KOLEJNOŚĆ PRÓB:    

1. Szybkość,   

2. Próba mocy (skok w dal z miejsca),   

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),  

4. Gra:  Szkoła Podstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach: Zaangażowanie w grę w ataku,  

Zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling) Za 

każdy z obszarów można zdobyć max. 15 pkt. 

http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa
http://sp78poznan.pl/


 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRÓB:  

1. Rejestracja kandydatów 

2. Omówienie z kandydatami prób i zasad,  

3. Próby 1 - 4 

4. Przerwa wypoczynkowa między próbami (napoje) – minimum 20 minut,  

6. Zakończenie testu, podziękowanie uczestnikom,  

7. Podanie wyników testu uczestnikom w określonym przez szkołę terminie.    

PUNKTACJA:    

1. Szybkość: Tabela norm  

2. Próba mocy (skok w dal z miejsca obunóż): Tabelka norm  

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm  

Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 

punktów za każdy element z podanych obszarów. Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do 

arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez 

wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.   

Tabele z normami do zestawu prób sprawności fizycznej do klas o profilu piłkarskim:  

 

PUNKTACJA:    

1. Szybkość:            

Szkoła podstawowa klasa IV: 

 

Ocena Punktacja Czas 

20 Bardzo dobra 4,5”< 

15 Dobra 4,6”- 5” 

10 Przeciętna 5,1”- 5,4” 

5 Słaba 5,5”- 5,8” 

1 Bardzo słaba >5,9” 

 

2. Próba mocy (skok w dal obunóż z miejsca): 

Szkoła podstawowa klasa IV:  

 

Ocena Punktacja Czas 

5 Bardzo dobra 2,01 cm + 

4 Dobra 200 - 185 cm 

3 Przeciętna 184 - 170 cm 

2 Słaba 169 - 155 cm 

1 Bardzo słaba >155 cm 

 

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki):    

Szkoła podstawowa klasa IV: 

Ocena Punktacja Czas 

5 Bardzo dobra 15,5”< 

4 Dobra 16,6” - 15,6” 

3 Przeciętna 17,4” - 16,7” 

2 Słaba 18,2” - 16,8” 

1 Bardzo słaba >18,3” 

 

 

 



 

4. Gra: 

Szkoła podstawowa klasa IV: 

Ocena 

Punktacja 

(max 15 pkt za 

każdy obszar) 

Gra w ataku 
Gra w 

obronie 

Współpraca 

z kolegami 
Decyzyjność 

Doskonała 15 

15-1 pkt 15-1 pkt 15-1 pkt 15-1 pkt 

Bardzo dobra 12-14 

Dobra 9-11 

Przeciętna 6-8 

Słaba 3-5 

Bardzo słaba 1-2 

 

8. Kryteria doboru kandydatów do klasy czwartej sportowej- piłka koszykowa. 

 

MIEJSCE:  Hala sportowa  

ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:   

Minimum 2 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (gra)   

 KOLEJNOŚĆ PRÓB:    

1. Pomiar warunków somatycznych (wysokość ciała) 

2. Próba mocy 

3. Szybkość 

4. Zwinność 

5. Próba techniczna (ósemka) 

6. Technika specjalna (slalom) 

7. Próba rzutowa  

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRÓB:  

1. Rejestracja kandydatów 

2. Omówienie z kandydatami prób i zasad,  

3. Próby 1 - 7 

4. Przerwa wypoczynkowa między próbami (napoje) – minimum 20 minut,  

6. Zakończenie testu, podziękowanie uczestnikom,  

7. Podanie wyników testu uczestnikom w określonym przez szkołę terminie.    

PUNKTACJA:    

1. Pomiar warunków somatycznych (wysokość ciała)  - według norm rozwojowych dla dzieci 

2. Próba mocy  - tabela norm 

3. Szybkość – tabela norm 

4. Zwinność – tabela norm 

5. Próba techniczna (ósemka) – tabela norm 

6. Technika specjalna (slalom) – tabela norm 

7. Próba rzutowa – tabela norm  

PUNKTACJA:   

1.  Wysokość ciała    

Ocena Punktacja Wys. Ciała [cm] 

20 Bardzo dobra 166< 

15 Dobra 158-165 

10 Przeciętna 151-157 

5 Słaba 141-150 

1 Bardzo słaba <140 

 



 
 

2. Próba mocy – Skok  w dal z miejsca 

 

Ocena Punktacja Długość [cm] 

20 Bardzo dobra 160< 

15 Dobra 122-159 

10 Przeciętna 76-121 

5 Słaba 51-75 

1 Bardzo słaba 50> 

 

3. Szybkość – Bieg  na 50 m 

 

Ocena Punktacja Czas [s] 

20 Bardzo dobra 9,00> 

15 Dobra 10,7-9,01 

10 Przeciętna 15,79-10,8 

5 Słaba 21,99-15,80 

1 Bardzo słaba 22,00< 

 

4. Zwinność – Bieg  wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków 

 

Ocena Punktacja Czas [s]  

20 Bardzo dobra 12,40> 

15 Dobra 15,59-12,40 

10 Przeciętna 20,99-15,60 

5 Słaba 39,99-21,00 

1 Bardzo słaba 40,00< 

 

5. Próba techniczna „Ósemka” – Krążenia  po „ósemce” 

 

Ocena Punktacja Ilość powtórzeń 

20 Bardzo dobra 9+ 

15 Dobra 7-8 

10 Przeciętna 5-6 

5 Słaba 2-4 

1 Bardzo słaba 1 

 

6. Technika specjalna „Slalom” – Kozłowanie  slalomem 

 

Ocena Punktacja Czas [s] 

20 Bardzo dobra 10,39> 

15 Dobra 12,39-10,40 

10 Przeciętna 13,39-12,40 

5 Słaba 13,40-14,99 

1 Bardzo słaba 15,00< 

 



 
 

7. Próba rzutowa – Rzut  do kosza 

 

Ocena Punktacja Ilość celnych 

20 Bardzo dobra 8+ 

15 Dobra 6-7 

10 Przeciętna 3-6 

5 Słaba 1-2 

1 Bardzo słaba 0 

 

9. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

           Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt. 

10. Klasa sportowa będzie utworzona w przypadku zakwalifikowania, co najmniej 20 kandydatów w rekrutacji 

podstawowej.  

11.   Terminy rekrutacji do klasy czwartej  sportowej: 

1) od 6 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających 

spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz późniejszej możliwości nauki w klasie 

sportowej, 

2) 15 kwietnia 2020 r. lub  16 kwietnia 2020 r. (termin do wyboru) od godziny 18:00 w sali gimnastycznej  

– przeprowadzenie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka, 

3) 24 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób (lista ta nie 

jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły), 

4) 8 maja 2020 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów 

niezakwalifikowanych, 

5) od 12 maja  2020 r. do 12 maja 2020 r. – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania 

woli zapisu dziecka do oddziału sportowego szkoły podstawowej. Nie złożenie potwierdzenia przez 

rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania 

rekrutacyjnego, 

6) 14 maja  2020 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

– imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała 

do przyjęcia do szkoły. 

12. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej szkoły podstawowej sportowej, dyrektor szkoły  

     powołuje Szkolną Komisję  Rekrutacyjną, w skład komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący, 

2) nauczyciele wychowania fizycznego (trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku). 

13. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 

1) kwalifikowanie kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, 

2) przeprowadzenie testów sprawnościowych, 

3) ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych, przyjętych do klasy sportowej, 

4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 



 
14. Procedura odwoławcza: 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2) W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy 

przyjęcia kandydata. 

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do 

dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego. 

15. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie w przypadku gdy będą wolne miejsca. Wnioski złożone 

podlegają procedurze rekrutacyjnej. 

16. Rekrutacja uzupełniająca do klas czwartych sportowych: 

1) od 10czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających 

spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w teście sprawnościowym oraz późniejszej możliwości nauki w klasie 

sportowej, 

2) 16 czerwca 2020 r. – przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji 

psychoruchowych dziecka, 

3) 18 czerwca 2020 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób 

(lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły), 

4) 13 maja 2019 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, 

5) od 19 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów 

potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału sportowego szkoły podstawowej. Nie złożenie 

potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu 

postępowania rekrutacyjnego, 

6) 25 czerwca 2020 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

– imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała 

do przyjęcia do szkoły. 

 

 

 

 

 


