
ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH 
 

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72 we Wrocławiu 
 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 jest szkołą ze specjalizacją w pływaniu, 

tenisie ziemnym i piłce koszykowej. 

Realizacja programu szkolenia sportowego odbywa się w klasach od 4 do 8. 

 

I.  Nabór uczniów do klas sportowych odbywa się po 3 klasie i obejmuje rocznik 

2007 i 2008. Głównymi kryteriami naboru są następujące czynniki: 

 

1. zdrowotny /dobry stan zdrowia/; 

2. somatyczny /budowa ciała/; 

3. sprawnościowy /sprawność ogólna i pływacka/; 

4. predyspozycje psychiczne i wyniki w nauce. 

 

      Ad.1   Oceny i kontroli stanu zdrowia dokonuje odpowiednia przychodnia sportowo-lekarska.    

                 Brana jest również pod uwagę ilość zwolnień lekarskich w kl. 1-3 i przyczyny tych  

      zwolnień. 

 

      Ad. 2   Przy określeniu typu somatycznego dziecka brana jest pod uwagę wysokość ciała, masa  

      ciała oraz długość rąk, nóg, stóp i dłoni. 

      Czynnik somatyczny określany jest jedną z metod stosowaną w antropologii oraz za  

      pomocą tablic, służących do określenia wieku rozwojowego dziecka. 

      Ocena morfologiczna kandydatów do klasy sportowej jest bardzo ważnym czynnikiem 

      decydującym o sukcesie sportowym, ponieważ te cechy znajdują się pod wyraźną 

      kontrolą genetyczną. 

 

      Ad.3   Oceny sprawności ogólnej dokonuje się poprzez testy sprawnościowe, określające 

      poziom poszczególnych cech motorycznych tj.: 

- wytrzymałość; 

- szybkość; 

- siła; 

- koordynacja ruchowa; 

     Ocenę predyspozycji sportowych dokonuje się na podstawie testów: 

      - Pływanie: 

         Sprawdzian predyspozycji ruchowej w sali gimnastycznej: Skok w dal z miejsca,       

 bieg po kopercie 

      75m.  stylami: dowolnym ( kraulem na piersiach), grzbietowym i klasycznym 

     („żabka”)- ocena techniki pływania. 

 Umiejętności te dzieci zdobywają na lekcjach pływania w klasach 2 i 3. 

    - Tenis ziemny: 

    „Wachlarz tenisowy”, test zbierania piłek tenisowych, rzut piłeczką tenisową, 

     wieloskok z miejsca, próba odbić tenisowych. 

    - Piłka koszykowa: 

   Bieg wahadłowy, test kozłowania, rzut piłką koszykową, wieloskok z miejsca, 

   gra szkolna w piłkę koszykową ( obserwacja ). 

      Wyniki testów i prób sprawnościowych porównywane są z normami wiekowymi dla 

      młodzieży populacji polskiej /miejskiej/ i oceniane metodą punktową. 



 

     Ad.4    W ocenie predyspozycji psychicznych do uprawiania sportu brane są pod uwagę 

      następujące cechy: 

- chęć uprawiania danej dyscypliny sportowej; 

- dążenie do osiągania wysokich ocen za wykonane zadanie; 

- zdecydowanie i upór w sytuacjach współzawodnictwa; 

- wytrwałość i cierpliwość w wykonywaniu długotrwałych zadań; 

- wzorowe zachowanie; 

- bardzo dobre wyniki w nauce (potwierdzone świadectwem klasy II i opinią 

wychowawcy). 

 

II. Naboru do klas: IV sportowych ( pływacka, tenisowo-koszykarska) dokonuje komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 

- W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: wicedyrektor d/s. sportu jako przewodniczący oraz 

 zespół nauczycieli-trenerów.  

 

- Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej podejmuje wicedyrektor  

d/s. sportu wraz z zespołem nauczycieli-trenerów  po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców.  

 

- Ilość miejsc w klasach sportowych jest ograniczona. 

 

- Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy sportowej mają uczniowie Sportowej Szkoły  

  Podstawowej nr 72. 

  

- Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej powinna być zakończona do 15 maja.2017 r. 

 

- Odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej kandydatów do klasy sportowej składają 

zainteresowani rodzice do Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej w terminie  

do 22 maja 2017 r. 

 

- Szkoła może przyjąć do klasy sportowej także dzieci spoza rejonu, po spełnieniu w/w wymogów. 

 

 

 
Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 października 2012 r 

           w sprawie warunków tworzenia oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół  

           mistrzostwa sportowego. 

           

 

Wrocław, 03.03.2017 r. 

 


