
REGULAMIN REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU
SPORTOWEGO

O PROFILU PIŁKA NOŻNA - KLASA IV

W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59).

2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 60).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2017 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół 
mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r., poz. 671).

 

1. O przyjęcie do klasy sportowej piłka nożna mogą starać się dzieci 
niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji).

2. Terminy przeprowadzenia testu: 19.05.2022 r godzina 16.30 – 18.30 

3. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Graniczna 1 w Siedlcach, boisko 
”orlik” za szkołą

4. Wymagania wobec uczestników przystępujących do testu: 

- złożenie dokumentów drogą elektroniczną  na 
maila sekretariat@sp9.siedlce.pl do dnia: 18.05.20222 r. bądź osobiście w 
sekretariacie szkoły

- podanie rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do oddziału sportowego o  
profilu piłka nożna w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik 1),

- oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań do 
przystąpienia do testów sprawnościowych (załącznik nr 2) ,

- uczestnicy testu muszą posiadać strój sportowy.

5. Wymagane dokumenty po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do 
klasy sportowej złożone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w 
Siedlcach do 27.05.2022



- posiadanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu – piłka nożna wydane 
przez lekarza medycyny sportowej

- kopia świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy 3 (po zakończeniu roku 
szkolnego)

- dwie podpisane fotografie

6. Test sprawnościowy w postępowaniu rekrutacyjnym składa się z 4 prób: 
dwie sprawności ogólne, jedna techniczna i ocena gry.  

7. SZYBKOŚĆ: bieg sprinterski na dystansie 30 m /max. 20 pkt/

8. PRÓBA MOCY: skok w dal z miejsca z pozycji stojącej / max. 10 pkt/

9. TECHNIKA SPECJALNA: prowadzenie piłki w slalomie /max. 10 pkt/

10. GRA: mini gra, składy 5 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/. 

Sprawdziany będą odbywały się w obecności nauczycieli rekrutujących.

11. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

- podaje informacje o warunkach rekrutacji,

- przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie z 
kryteriami określonymi w regulaminie,

- ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 27.05.2022r.

- ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły 06.06.2022 r.

- termin testów uzupełniających 17.06.2022 r.

- lista zakwalifikowanych po testach uzupełniających 21.06.2022 r. 

- lista kandydatów przyjętych po testach uzupełniających  24.06.2022 r.

- sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego (po każdym etapie 
rekrutacji)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. SZYBKOŚĆ UWAGI 



Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów. Start po sygnale 
dźwiękowym z pozycji wysokiej.

Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze 
się czas szybszego biegu. Czas jest włączany w momencie 
pierwszego ruchu nogą przez startującego. Stoper wyłączamy 
po minięciu linii mety. 
W przypadku możliwości technicznych używamy 
fotokomórek. 
Max. 20 punktów 

2. PRÓBA MOCY 
(SKOK W DAL OBUNÓŻ Z MIEJSCA) 
Skok w dal obunóż z miejsca z pozycji stojącej. 
Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego 
odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok 
mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy 
wynik. 

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a 
pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest 
nieważny i należy go powtórzyć. 
Max. 10 punktów (tabelka) 

3. TECHNIKA SPECJALNA 
(PROWADZENIE PIŁKI) 
Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z 
linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik
startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w 
momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. 
Próbę zawodnik wykonuje 
1 raz. 

W przypadku zawodnika lewonożnego, próbę wykonujemy od
linii mety do linii startu. 
Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów. 
Max. 10 punktów (tabelka) 

4. GRA 
Boisko typu Orlik 



Składy 5osobowe, gra 5/5. Czas gry to 8 minut. Ilość gier 
maksimum 4, minimum 2. 
Przerwa pomiędzy meczami 4 minuty. 

Oceniane elementy: 1. Umiejętność gry w Ataku 2. 
Umiejętność gry w Obronie 
3. Współpraca z partnerami 
4. Kreatywność - decyzyjność (podania, strzał, drybling) 
Za każdy element max. 15pkt. 
Max. 60 punktów 


