
  REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ

             O PROFILU piłki nożnej dla chłopców oraz gier zespołowych dla dziewcząt

                      w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                                                   na rok szkolny 2020/2021

 Podstawa prawna:

 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca  2017 r. w sprawie oddziałów i

szkół sportowych oraz  szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2017 r., poz. 671).

                                                                     § 1

                                                POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

 

1.      Klasą sportową jest oddział,  w którym prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub
kilku dyscyplinach sportowych w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły podstawowej.

 

2.      Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu za zgodą organu
prowadzącego rozpoczyna rekrutację do klasy IV o profilu piłki nożnej dla chłopców oraz
gier zespołowych dla dziewcząt w roku szkolnym 2020/2021

 

3.      Klasa  sportowa  realizuje  program  szkolenia  sportowego  równolegle  z  programem
kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

 

4.      Wymiar  zajęć obowiązkowych  z wychowania  fizycznego w klasie  sportowej  wynosi  10
godzin w ciągu tygodnia, w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania
zgodnego z podstawą programową wychowania fizycznego.

 

Zapraszamy  wszystkich rodziców uczniów i uczennice klas trzecich do zapoznania się ze 

szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru do klasy sportowej - klasa IV – od 

września 2020.
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Procedura organizacji testów do klasy sportowej SP37 we Wrocławiu przy ul.
Sarbinowskiej 10.

Zgodne z:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem

stanu epidemii

1. Testy będą przeprowadzone na boisku szkolnymi SP 37 przy ul. Sarbinowskiej 10.
2. Testy sprawnościowe będą przeprowadzane w grupach składających się:

- z 3 uczniów i jednego nauczyciela  wychowania fizycznego – na boisku do piłki
nożnej (chłopcy)
-  z  3  uczennic  i  jednego  nauczyciela  wychowania  fizycznego  –  na  boisku  do
koszykówki (tartan)

3. Przewidziany czas testu dla jednej 3-osobowej grupy to  20 minut.
4. Testy sprawnościowe będą przeprowadzane według schematu;  przez  20  minut  test

sprawnościowi  dla  grupy  3  osób  –  15  minut  na  dezynfekcję  bramek  i  urządzeń
sportowych – 20 minut kolejny test sprawnościowy dla grupy 3 osób – 15 minut na
dezynfekcję bramek i urządzeń sportowych.

5. Za transport  dzieci  na  testy  sprawnościowe  odpowiadają  rodzice  lub  opiekunowie
prawni. Na trasie przemieszczania: dom – szkoła – dom uczniowie mają obowiązek
używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS
lub Ministra Zdrowia.

6. Rodzice uczniów i inne osoby postronne muszą pozostawać po za terenem  szkoły i
boiska podczas trwania testu sprawności.

7. Przy wejściu  na  boisko nauczyciel  mierzy temperaturę  ciała  kandydatom do klasy
sportowej.  W  przypadku  stwierdzenia  podwyższonej  temperatury  nauczyciel  nie
przyjmuje ucznia na test i zawiadamia rodziców.

8. Podczas trwania testu sprawności na boisku do dyspozycji nauczyciela prowadzącego
i uczniów będzie płyn dezynfekujący .

9. Nauczyciel  przeprowadzający  test   zobowiązany  jest  posiadać  aktualną  listę
uczestników testu do przedstawienia w razie kontroli.

10. Przed  wejściem  na  boisko  uczniowie  oraz  nauczyciel  dezynfekują  ręce  płynem
dezynfekującym.

11. Wszyscy uczestnicy testów sprawnościowych muszą posiadać aktualną zgodę 
rodziców na udział w testach sprawnościowych. 

12. Podczas trwania testu nauczyciel prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos
oraz w rękawiczkach ochronnych. Uczeń, w trakcie trwania testu na obiekcie, nie ma 
obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

13. W trakcie  trwania testu uczniowie (kandydaci  do klasy sportowej) oraz nauczyciel
prowadzący starają się zachować 2 metrowy odstęp.

14. Uczestnicy  oraz  nauczyciel  przybywają  na  zajęcia  w  stroju  sportowym.  Nie  ma
możliwości korzystania z szatni lub przebieralni.

15. Zachowując bezpieczny dystans rezygnujemy z uprzejmości polegających na podaniu
sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po testach.

16. W razie podejrzenia infekcji należy poinformować odpowiednie służby oraz Dyrekcje
SP37.

17. Uczniowie wchodzą i wychodzą na boisko jednym wyznaczonym wejściem
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JAK DOSTAĆ SIĘ DO KLASY SPORTOWEJ ?

1.ZGŁOSZENIE:

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie kandydata na podany poniżej adres mailowy:

Dla chłopców – klasa o profilu piłka nożna:  j.narojczyk@sp37.info.pl 

Dla dziewcząt – klasa o profilu gry zespołowe: j.szczepaniak@sp37.info.pl

                                                                     m.dzwonek@sp37.info.pl

2. TESTY SPRAWNOŚCIOWE

DLA CHŁOPCÓW – PROFIL PIŁKA NOŻNA 

TESTY DLA DZIEWCZĄT – PROFIL GRY ZESPOŁOWE

Do klasy sportowej chłopcy muszą zaliczyć pozytywnie testy sprawności ukierunkowanej na

piłkę nożną. 

Dziewczęta muszą wykazać się dużą sprawnością fizyczną i umiejętnością posługiwania się

piłką(kozłowanie, podanie chwyt). 

Z testami można się zapoznać w załącznikach na stronie internetowej.

Miejsce testów:

dla chłopców  na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Sarbinowska 10

dla dziewcząt na boisku do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Sarbinowska 10

w następujących terminach.

W informacji zwrotnej otrzymają Państwo przydzielony termin testów. 

Terminy:

3.06.2020 (środa)

Termin nr 1: 16:00 – 17:00

Termin nr 2: 17:00 – 18:00 

Termin nr 3: 18:00 – 19:00

4.06.2020 (czwartek)

Termin nr 1: 16:00 – 17:00

Termin nr 2: 17:00 – 18:00 

Termin nr 3: 18:00 – 19:00 

3.ZBIÓRKA NA TESTY

Zbiórka kandydatów zawsze 15 minut przed rozpoczęciem danej tury.

4. PISEMNA ZGODA

W testach może brać udział każdy uczeń, którego rodzic wyrazi pisemną zgodę na udział w

testach.  Zgoda  jest  do  pobrania  ze  strony  internetowej  www.sp37.info.pl w  zakładce
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aktualności  lub  dokumenty.  Zgodę należy  wydrukować  i  przynieść  na  test.  Podczas  testu

obowiązuje strój sportowy.

5. KTO MOŻE PRZYJŚĆ DO KLASY ?

 1. Do klasy mogą przyjść uczniowie oraz uczennice, którzy/które od września 2020r. idą do

IV klasy szkoły podstawowej i  chcą łączyć  naukę z uprawianiem sportu oraz mają dobre

wyniki w nauce i zachowanie.

2.  Zapraszamy chłopców oraz dziewczynki z naszej szkoły oraz ze wszystkich innych szkół.

3.  Nie musisz być zawodnikiem klubu sportowego aby przyjść na testy i spróbować dostać

się do klasy.

6. PROGRAM ORAZ CELE UTWORZENIA KLASY SPORTOWEJ.

Głównym celem jest uzupełnienie i rozszerzenie programu szkolenia klubowego i nie tylko w

ramach trzech głównych obszarów realizowanych w wymiarze 10 godzin lekcji wychowania

fizycznego tygodniowo:

1. Kształtowanie cech motorycznych: koordynacja, gibkość, skoczność, zwinność, szybkość.

2. Rozwijanie osobowości sportowca.

3. Wzbogacenie programu szkolenia o sporty uzupełniające.

7.WYNIKI NABORU

1.  Lista  uczniów  przyjętych  do  klasy  sportowej  będzie  dostępna  do  dnia  10.06.2020  w

sekretariacie szkoły SP37.

2. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmują nauczyciele wychowania fizycznego SP

37 na podstawie wyników testów sprawnościowych oraz wyników w nauce i zachowaniu.

Listę przyjętych zatwierdza dyrektor szkoły.

8. INFORMACJE DODATKOWE.  Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zorganizowania

zebrania  z  rodzicami  kandydatów  do  klasy  sportowej.   Dlatego  jeżeli  mają  Państwo

dodatkowe  pytania  to  zapraszamy  do  kontaktu  mailowego  z  nauczycielami  wychowania

fizycznego:j.narojczyk@sp37.info.pl , j.szczepaniak@sp37.info.pl , m.dzwonek@sp37.info.pl

 Z poważaniem

Nauczyciele w-f  SP 37
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