KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH
O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156)
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1129).
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942)
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:
podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),
Kandydaci powinni:
posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych,
zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
W szkołach podstawowych sportowych, publicznych szkołach podstawowych mistrzostwa
sportowego lub oddziałach sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
rekomendowany jest:
Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.
W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:
1.bieg na 50 m - szybkość,
2.skok w dal z miejsca - moc,
3.zwis na ugiętych rękach – siła ramion,
4.bieg zwinnościowy (4 x 10 m),
5.siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,
6.skłon tułowia - gibkość.
Ocena poziomu sprawności.
Punkty
251 i więcej punktów
181 - 250 punktów
180 i mniej punktów

Poziom sprawności
wysoki
średni
niski

Punkty naborowe
100
60
40

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW - WYJĄTKI
Jeżeli program nauczania piłki ręcznej realizowany w publicznej lub niepublicznej szkole lub oddziale
współpracującym z ZPRP wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na
uzasadniony wniosek dyrektora szkoły, Związek Piłki Ręcznej w Polsce może zatwierdzić inne testy
lub sprawdziany.
http://smykinaorliki.zprp.org.pl/edu/.
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