
Szczegółowy Regulamin Rekrutacji do czwartej klasy sportowej  

o profilu piłka nożna chłopców  

w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim  

na rok szkolny 2018/2019 

1. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo 

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej. 

2. Do testów sprawności fizycznej kandydaci przystępują pod opieką prawnego opiekuna. 

Terminy rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców 

na rok szkolny 2018/2019 

Lp.     Termin  

1 

Składanie podań do Dyrektora Szkoły 

z oświadczeniami i orzeczeniem 

lekarskim. 

Sekretariat  Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Grodzisku 

Maz. 
Do 20 kwietnia 2018r 

2.  

Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przystąpienia 

do testu sprawności fizycznej 

Sekretariat  Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Grodzisku 

Maz. 

8 maja 2018r.  od 

godz. 10:00 

3 Test sprawności fizycznej 
Test sprawności fizycznej – 

boisko przy Al. Mokronoskich 4 
17 maja 2018r. 

(czwartek) godz.  9.00 

4 
Listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

Sekretariat  Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Grodzisku 

Maz. 

4 czerwca 2018r 

(poniedziałek) 

 godz. 12.00 

5 

Spotkanie informacyjne dla uczniów 

i rodziców dzieci przyjętych do klasy 

piłkarskiej z Dyrektorem szkoły, 

wychowawcą, trenerami piłki nożnej 

i instruktorami pływania. 

Szkoła Podstawowa  Nr 5 

w Grodzisku Maz, sala 

gimnastyczna 

10 maja  2018r. 

godz. 17:00 

 

I. Podstawa prawna 

·         ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59z 

późniejszymi zmianami);  

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

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół  

 

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych 

badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do 

uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. 

    roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. 



-  Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Szkolenia Sportowego dla oddziałów 

sportowych, szkół sportowych  oraz oddziałów SMS 

    publikacja z dnia 17 lipca 2017r. 

II. Postanowienia ogólne  

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna w 

Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zwany dalej 

Regulaminem, określa  zasady przeprowadzenia rekrutacji  kandydatów do oddziału  

sportowego i zadania komisji rekrutacyjnej zwanej dalej komisją. 

III. Postępowanie rekrutacyjne  

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców na 

rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana, przez Dyrektora 

Szkoły  Podstawowej Nr 5  im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zarządzeniem . 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 2 członków komisji. 

3. Do klasy sportowej mogą być przyjmowani kandydaci spoza rejonu szkoły.  

4. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji oraz 

zaświadczenia lekarskiego.  

 

5. Kandydaci do klasy sportowej powinni spełnić następujące warunki:  

a. zaliczenie ustalonych przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej,  

b. pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów 

sprawnościowych, 

c. predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,  

d. bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,  

e. pisemną akceptację rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącą zwiększonej ilości 

godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

 

 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 

osób wchodzących w skład komisji. 

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

4/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi. 

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski 

Związek Piłki Nożnej. 



7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, 

niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych. 

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: 

datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji 

obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub 

rozstrzygnięciach.       

 Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.   

IV. Zasady rekrutacji 

1. Do  czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców może uczęszczać uczeń, 

który: 

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat ( rocznik 

2008 lub  2009); 

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza sportowego . Do egzaminu rekrutacyjnego wystarczy orzeczenie lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

3/ złożył podanie z oświadczeniami Rodziców/ prawnych Opiekunów  

4/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez 

Polski Związek Piłki Nożnej; 

   2. Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów: 

 KOLEJNOŚĆ TESTÓW:    

1. Szybkość,   

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

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),   

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

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

  

 Miejsce testów: Stadion Miejski  Al. Mokronoskich 4 – boisko ze sztuczną trawą 

 Data: 17 maja 2018 godzina 9:00.  

 

PIŁKI -  rozmiar 4 (350 g)  

BOISKO DO GRY: boisku o wymiarach 30 m x 20 m . Bramki 5x 2.  

 

 

 

 



HARMONOGRAM PRZEBIEGU TESTÓW:  

1. Rejestracja kandydatów  

2. Omówienie z kandydatami testów i zasad  

3. Początek testów 1-4  

4. Zakończenie testów, podziękowanie uczestnikom 

PUNKTACJA:   

  

1. Szybkość: Tabelka norm  

  

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

 

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm  

  

4. 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  

do arkusza egzaminacyjnego sumujemy 

punkty zdobyte za  każdy element - 

wystawione przez wszystkich oceniających i 

dzielimy je przez ilość oceniających               

trenerów / nauczycieli.   

  

1. SZYBKOŚĆ  GRAFIKA  UWAGI  

  

Bieg sprinterski  

na dystansie 30 

metrów. Start z 

pozycji stojącej. 

Początek po 

sygnale 

dźwiękowym.   

  

  

  

Próba 

przeprowadzana 

jest dwukrotnie, 

do punktacji 

bierze się czas 

lepszego biegu. 

Stoper  

wyłączamy 

po minięciu 

linii mety. W 

przypadku 

możliwości 

technicznych 

używamy 

fotokomórek.   

 Max. 20 

punktów  



2. PRÓBA 

MOCY (SKOK  

W DAL Z 

MIEJSCA)  

     

  

Skok w dal z 

miejsca obunóż z 

pozycji stojącej. 

Testowany 

zawodnik staje za 

linią, po czym z 

jednoczesnego 

odbicia obunóż 

wykonuje skok w 

dal na odległość. 

Skok mierzony w 

cm, wykonuje się 

dwukrotnie. Liczy 

się wynik skoku 

lepszego.  

 
  

  

Długość 

skoku zawarta 

jest pomiędzy 

linią  

odbicia a 

pierwszym 

śladem pięt. 

Skok z 

upadkiem w 

tył na plecy 

jest nieważny 

i należy go 

powtórzyć.  

  

  

  

  

Max. 10  

punktów 

(tabelka)  

3. TECHNIKA 

SPECJALNA  

(PROWADZENIE  

PIŁKI)  

  

  

  

  

Zawodnik ma za 

zadanie  

przeprowadzić 

piłkę jak 

najszybciej z 

linii  

STARTU dookoła 

tyczek A, B, C i D 

do linii METY. 

Zawodnik startuje 

na sygnał 

dźwiękowy. Czas 

jest zatrzymywany 

w momencie, gdy 

kandydat 

przekroczy linię 

mety.  

Próbę 
  

  

W przypadku 

zawodnika 

lewonożnego, 

próbę 

wykonujemy 

od  

linii mety do 

linii startu.  

Odległość 

między 

tyczkami 

wynosi  9 

metrów.  

  

  

  

  

  



zawodnik 

wykonuje  1 

raz.  

 Max. 10  

punktów 

(tabelka)  

4. GRA  Wymiary boiska typu Orlik    

  

Składy 4 

osobowe, gra 4/4. 

Czas gry to 8 

minut.  Ilość gier  

maksimum 4, 

minimum 2.  

  

Przerwa 

pomiędzy 

meczami  5 

minut.  

  

  

  

Oceniane 

elementy:  

1.  

Zaangażowanie 

w grę w Ataku  

2.  

Zaangażowanie 

w grę w 

Obronie 3. 

Współpraca  z 

kolegami  

4. Decyzyjność   

(podania, strzał, 

drybling)   

  

  

  

Za każdy 

element max. 

15pkt. Max. 60 

punktów  

   

TABELE Z NORMAMI DO ZESTAWU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO 

KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM  

 PUNKTACJA:    

1. Szybkość: 

Punktacja Ocena Czas  

20  Bardzo dobra  5”<  

15  Dobra  5,2”   

10  Przeciętna  5,4”  

5  Słaba  5,6”  

1  Bardzo słaba  >5,8”  

 

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



Punktacja  Ocena Odległość  

10  Bardzo dobra  180cm +  

8  Dobra  142-179cm  

6  Przeciętna  105-141cm  

4  Słaba  67-104cm  

2  Bardzo słaba  1-66cm  

  

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki):   

Punktacja Ocena Czas  

10  Bardzo dobra  19”<  

8  Dobra  19,01” – 24,1”  

6  Przeciętna  24,2” – 25,5”  

4  Słaba  25,6” – 28,5”  

2  Bardzo słaba  >28,6”  

  

4. Gra  

Ocena  Punktacja  

Doskonała  15  

Bardzo dobra  12 – 14  

Dobra  9 – 11  

Przeciętna   6 – 8  

Słaba   3 – 5  

Bardzo słaba  1 – 2  

 

 

 

 

Uwagi: 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego 

sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka. 

V. Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu piłka 

nożna chłopców złożone do szkoły do 30 kwietnia 2018r. 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu piłka nożna - 

pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału. 

2. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia. 

3. Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 



W przypadku zakwalifikowania się dziecka do klasy  wymagane jest 1 września 

zaświadczenie od lekarza sportowego 

VI. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców na 

zabraniu  oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej  szkoły. 

VIII. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły. 

IX.  Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrekcji Szkoły. 


