Zasady rekrutacji do klasy pierwszej sportowej
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach
W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 8 utworzony
zostanie jeden oddział sportowy w klasie pierwszej, realizujący trzy godziny
podstawy programowej z wychowania fizycznego i siedmiogodzinne
ogólnorozwojowe szkolenie sportowe.
1. Rekrutacja do klas sportowych odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji
do klas pierwszych obowiązującymi w danym roku szkolnym.
2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów (z zastrzeżeniem patrz
pkt. 4):
a. których bardzo dobry stan zdrowia jest potwierdzony orzeczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b. posiadających pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na
uczęszczanie do oddziału sportowego,
c. przystąpili do prób sprawności fizycznej.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki z pkt. 3,
będzie wyższa niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę
najlepsze wyniki prób sprawności fizycznej.
4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego odbywa się
po zakończeniu naboru.
Harmonogram rekrutacji do oddziału sportowego
1. Składanie w sekretariacie szkoły przez rodziców dokumentów ze
wskazaniem klasy sportowej od 3.03.2021.
2. Ostateczny termin dostarczenia orzeczenia lekarskiego to 7.06.2021.
(Brak orzeczenia uniemożliwia uczniowi przystąpienie do testu
sprawnościowego).
3. Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej
08.06.2021 r. godz. 16.00.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do
klasy sportowej 10.06.2021 r.
5. Miejsce przeprowadzania testów sprawnościowych - sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach i boisko szkolne.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
o których powiadomi oddzielnie

Test sprawnościowy
Podczas przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność
jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Obowiązuje strój sportowy:
koszulka, spodenki oraz przebrane obuwie sportowe. Szczegóły prób zostaną
omówione przed testem.
1. Bieg wahadłowy 5 x ok (4-6) metrów
Zadanie polega na zebraniu pięciu woreczków gimnastycznych kolejno
wracając z każdym na miejsce startu. Po sygnale gwizdkiem włączany jest
stoper, a dziecko biegnie po pierwszy woreczek i wraca z nim na miejsce startu,
odkłada. Następnie robi to jeszcze 4 razy z pozostałymi woreczkami. Czas jest
zatrzymany, gdy 5 woreczków znajdzie się w wyznaczonym miejscu. Uczestnik
może wykonać dwie takie próby, a oceniana jest ta lepsza.
2. Próba skoczności
Zadanie polega na wykonaniu skoku w dal obunóż. Wynik liczony jest
w centymetrach. Uczestnik może wykonać trzy takie próby, a oceniana jest ta
najlepsza.
3. Próba siły
Zadanie polega na wykonaniu rzutu piłką lekarską 1kg. w tył ponad głową.
Po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu. Wynik liczony jest w centymetrach.
Uczestnik może wykonać trzy takie próby, a oceniana jest ta najlepsza.

Punktacja
Dziecko, które zajmie pierwsze miejsce w danej próbie, otrzymuje liczbę
punktów równą liczbie uczestników (LU). Odpowiednio za drugie miejsce
(LU minus 1), za trzecie (LU minus 2) itp.
Wynik testu to suma punktów uzyskana w próbach sprawności fizycznej.

