Gdynia 28.02.2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
DO SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
IM. JÓZEFA WYBICKIEGOW GDYNI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
1. Uczniem Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego w Gdyni może zostać
absolwent III klasy szkoły podstawowej, który:
-

wykaże się wysoką fizyczną sprawnością ogólną potwierdzoną testami na sprawdzianie dla
kandydatów,

-

wykaże się dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz uzyska co najmniej dobrą oceną z
zachowania,

-

wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania sportu wydanym przez uprawnionego lekarza.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej dyrektor szkoły do dnia 25 lutego 2019 r.
powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie:
A. przewodniczący:
-

Marcin Jankowski

wicedyrektor

B. członkowie:
-

Jakub Sztejnwald

trener koszykówki

-

Michał Mróz

trener koszykówki

-

Hanna Narloch

trener gimn. art.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
-

przeprowadza test sprawności ogólnej,

-

prowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodne z zasadami określonymi w regulaminie,

-

kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły,

-

sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

3. Za nabór odpowiedzialni są trenerzy – nauczyciele wychowania fizycznego w ZSSO.
4. Podczas sprawdzianów odbędą się zebrania z przedstawicielem dyrekcji szkoły.

I. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY
od 25 marca do 26 kwietnia do godziny 15.00 – składanie dokumentów:
-

podanie o przyjęcie do szkoły (formularz do odebrania w sekretariacie lub na stronie internetowej
szkoły: www.zsso.gdynia.pl),

-

2 zdjęcia

-

ksero aktu urodzenia

-

zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu.

a) 7, 8, 9 maja o godz. 18.00 – sprawdzian sprawności ogólnej - jeden termin do wyboru, zebrania z
rodzicami,
b) 17 maja 2019 o godz. 12.00 - wywieszenie listy uczniów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej
c) 24 maja 2019 do godziny 12:00 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do czwartej
klasy SSP nr 14,
d) Od 24 maja do 28 maja 2019 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia,
e) 31 maja 2019 o godz.12.00 – wywieszenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej,
f) do 28 czerwca - dostarczenie świadectwa ukończenia klasy trzeciej, przeniesienia ucznia ze szkoły
rejonowej i karty zdrowia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 7 dni od
daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające z
ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich
podstawie.
II. RODZAJ TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
1. Skok dosiężny.
2. Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż.
3. Bieg zwinnościowy na dystansie 4x10 m. z przenoszeniem piłeczki.
4. Bieg na 40 m.
O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych z każdego sprawdzianu według
zasady:
-

Wynik skoku dosiężnego mnoży się przez 0,6

-

Wynik skoku w dal mnoży się przez 0,1

-

Wynik biegu zwinnościowego 4X40 m. z przenoszeniem piłeczki uzyskujemy odejmując od liczby
100 uzyskany czas dzielony przez 0,2, {100 - (uzyskany czas/0,2)}

-

Wynik biegu na 40 m. uzyskujemy odejmując od liczby 100 uzyskany czas dzielony przez 0,2, {100 –
(uzyskany czas/0,2)}

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
TEST NABOROWY
DO IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Maksymalna ilość punktów 100
1. Test z techniki ciała – do 30 pkt.


Wykonanie równowagi o wartości min. 0,2 pkt. ( wg przepisów FIG)
Równowaga



Punkty

na całej stopie

3

na półpalcach

5

waga przodem na całej stopie

10

Wykonanie skoku o wartości technicznej min. 0,1 pkt. (wg przepisów FIG)
Skok



Punkty

pół szpagatowy

3

pół szpagatowy ze skłonem

5

pół szpagatowy z rotacją

7

pół szpagatowy z rotacją i skłonem

10

Wykonanie piruetów o wartości technicznej min. 0,2 pkt. ( wg przepisów FIG )
Piruet

Punkty

jeden obrót

3

dwa obroty

5

trzy obroty i więcej

10

2. Test z techniki przyboru – do 70 pkt.


Znajomość i umiejętność wykonania wszystkich czterech fundamentalnych grup
charakterystycznych dla poszczególnych przyborów ( obowiązują 2 przybory ) wg przepisów FIG
- ( łączna punktacja zsumowana dla każdego przyboru – max 30 pkt.)
Grupy



Punkty

4

15

3

11

2

9

1

5

Wykonanie dwóch „ryzyk” różnym sposobem rzutu przyboru (obowiązują dwa przybory) –
łączna punktacja zsumowana dla każdego przyboru – max 40 pkt.
Ryzyko

Punkty

z jedną rotacją

2

z dwoma rotacjami

6

z dwoma rotacjami i chwyt bez użycia rąk

10

Punktacja końcowa :

Sprawność
Wybitna

Suma punktów
Powyżej 70

Dobra

51-70

Średnia

30-50

Niska

Poniżej 30

Test dla kandydatów do szkoły mistrzostwa sportowego w gimnastyce artystycznej składa się z dwóch
testów ocenianych w skali do 30 punktów oraz do 70 punktów. Członkowie komisji oceniającej kandydatów
powinni posiadać minimum stopień instruktora gimnastyki lub sędziego okręgowego. Każda z prób może
być wykonana jednokrotnie. Kwalifikację uzyskują kandydaci wykazujący się co najmniej średnią
sprawnością wg podanej tabeli.

TEST NABOROWY
DO I KLASY LICEUM W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Maksymalna ilość punktów 100
1.Test z techniki ciała – do 30 pkt.


Wykonanie równowagi o wartości min. 0,4 pkt. ( wg przepisów FIG)
Równowaga



Punkty

na całej stopie

3

na półpalcach

5

waga przodem na półpalcach z nogą do głowy

10

Wykonanie skoku o wartości technicznej min. 0,3 pkt. (wg przepisów FIG)
Skok



Punkty

szpagatowy

3

szpagatowy ze skłonem

5

szpagatowy z rotacją

7

szpagatowy z rotacją i skłonem

10

Wykonanie piruetów o wartości technicznej min. 0,4 pkt. ( wg przepisów FIG )
Piruet

Punkty

dwa obroty

3

trzy obroty

5

łączony ( dwie różne formy)

10

2.Test z techniki przyboru – do 70 pkt.


Zaprezentowanie elementów ” trudności przyboru – AD” z trzema dowolnymi przyborami wg
przepisów FIG – ( łączna punktacja zsumowana dla każdego przyboru – max 24 pkt.)
Trudność przyboru - AD

Punkty

1

2

2

5

3 i więcej

8



Wykonanie dwóch „ryzyk” różnym sposobem rzutu przyboru (obowiązują cztery przybory) –
łączna punktacja zsumowana dla każdego przyboru – max 46 pkt.
Ryzyko

Punkty

z dwoma rotacjami i więcej

2

z trzema rotacjami i chwyt bez użycia rąk

3

z trzema rotacjami i więcej i chwyt bez użycia
rąk i poza polem widzenia

6

Punktacja końcowa :

Sprawność
Wybitna

Suma
punktów
Powyżej 80

Dobra

61-80

Średnia

40-60

niska

Poniżej 40

Test dla kandydatów do szkoły mistrzostwa sportowego w gimnastyce artystycznej składa się z dwóch
testów ocenianych w skali do 30 punktów oraz do 70 punktów. Członkowie komisji oceniającej kandydatów
powinni posiadać minimum stopień instruktora gimnastyki lub sędziego okręgowego. Każda z prób może
być wykonana jednokrotnie. Kwalifikację uzyskują kandydaci wykazujący się co najmniej średnią
sprawnością wg podanej tabeli.

