
REGULAMIN REKRUTACJI  
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA NOŻNA - KLASA IV 

W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023 

O przyjęcie do klasy sportowej - piłka nożna mogą starać się chłopcy  
urodzeni w roku 2012/2013 niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji). 

1. Terminy przeprowadzenia testu: 16.03.2022 r.,  godz. 17:15. 
2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Jodłowej 21,  hala sportowa. 
3. Dokumentacja rekrutacyjna: 	  

Złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie ds. uczniowskich do dn. 16.03.2022 r.  do 
godz.15.00: 

• podanie o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 51   
im. prof. St. Helsztyńskiego  w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023, 

• oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu, 

• potwierdzenie woli podjęcia nauki przez moje dziecko w oddziale sportowym   
w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie, 

• posiadanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej / medycyny sportowej (po uzyskaniu informacji  
o zakwalifikowaniu do klasy sportowej) do dnia 15.06.2022 r. 

• Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych  
i mistrzostwa sportowego podane w załączniku.  

4. Liczbę miejsc w oddziałach ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem 
prowadzącym. 

5. Uczestnicy testu muszą być wyposażeni w strój sportowy. 

6. Test naborowy oceniający kompetencje kandydata : 

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/. 

Informacje dla rodziców: 

1. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły – w drzwiach przy głównym wejściu do szkoły 
dziecko zostanie odebrane przez nauczyciela i zaprowadzone na obiekty sportowe. 

2. Po zakończonych testach naborowych dziecko zostanie odprowadzone przez nauczyciela 
do  drzwi przy głównym wejściu do szkoły. 

3. Rodzice oczekują na dziecko przed wejściem  do szkoły. 

4. Dzieci mają być ubrane w strój sportowy, mieć ze sobą dodatkowo obuwie sportowe na 
halę i wodę do picia. 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania własnej maseczki zdejmowanej na czas testu.
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