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Załącznik nr 1a  do Zarządzenia Nr SP1.021.8.2021.KŁ z dnia 10 lutego 2021 r.     

REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ 

OGÓLNOROZWOJOWEJ - SPORTOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022 

  

§1 

1.1. O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnorozwojowej -sportowej mogą starać się 
dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji). 

1.2. Do klasy pierwszej ogólnorozwojowej – sportowej przyjętych będzie do 24 
uczniów. 

1.3. Klasa zostanie utworzona w przypadku zakwalifikowania co najmniej 20 
uczniów. 

1.4. W klasie będzie pięć godzin wychowania fizycznego w tygodniu. 
 

§2 

Wymagania 

1.1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów do  przyjęcie do klasy pierwszej 
ogólnorozwojowej – sportowej składają następujące dokumenty: 
 

a) wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do klasy pierwszej 
ogólnorozwojowej – sportowej w roku szkolnym 2021/2022 (załącznik nr 
3a do Zarządzenia Nr SP1.021.10.2021.KŁ), 

b) orzeczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o 
bardzo dobrym stanie zdrowia,  

c) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna woli nauki w klasie pierwszej 
ogólnorozwojowej – sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa 
Piłsudskiego w Piasecznie (załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 
SP1.021.10.2021.KŁ), 

d) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań do 
przystąpienia do próby sprawności fizycznej (załącznik nr 5 do 
Zarządzenia Nr SP1.021.10.2021.KŁ). 
 

 
 

1.2. Powyższe dokumenty należy złożyć w następujących terminach: 
 

a) w ramach rekrutacji głównej w dniach 15 - 26 marca 2021 r.,  
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach 24 - 28 maja 2021 r. 

 
1.3. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej 

ogólnorozwojowej – sportowej muszą przystąpić do próby sprawności 
fizycznej. 
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§3 

Test 

 
1.1. Próba sprawności fizycznej przeprowadzona będzie w Szkole Podstawowej Nr 

1 im. Józefa Piłsudskiego ul. Świętojańska 18 , w następujących terminach: 
 

a) w ramach rekrutacji głównej w dniach 07 – 08 kwietnia 2021 r. 
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach 31 maja – 02 czerwca 

2021 r. 
 

1.2. Kandydaci do próby sprawności fizycznej przystępują w stroju sportowym.  
. 

1.3. Próba sprawności fizycznej składa  się z 4 części:   
 

a) sprawność ogólna – próba szybkości, w tym : bieg sprinterski na 
dystansie 30 m /max. 20 pkt/. 
 
Przebieg: Na sygnał „na miejsca” testowany staje za linią startową w 
pozycji startowe wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak 
najszybciej do mety. 
Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sek. Liczy się wynik 
lepszy z dwóch wykonanych prób. 
Sprzęt, pomoce: Stoper, bieżnia szkolna. 
 

b) sprawność ogólna – próba wytrzymałości, w tym: pajacyki w 30 sek. 
/max.30 pkt./. 
 
Przebieg: Badany staje pionowo, nogi złączone, ręce wzdłuż tułowia. 
Na komendę ,,start” wykonuje jak najszybciej pajacyki. Poprawnie 
wykonany pajacyk to: wyskok do rozkroku z przeniesieniem rąk 
wyprostowanych w łokciach nad głowę wzdłuż płaszczyzny czołowej i 
powrót do pozycji wyjściowej. 
Wynik: Próbę wykonuje się raz. Wynikiem próby jest ilość poprawnie 
wykonanych pajacyków w czasie 30 sek. 
Sprzęt, pomoce: Stoper. 
 

c) sprawność ogólna – próba gibkości, w tym: skłon tułowia /max.20 pkt./. 
 
Przebieg: Stanie w pozycji na baczność, nogi złączone, wykonanie 
ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w 
kolanach. 
Wynik:  

• nie dotyka palcami obu rąk palców stóp – 0 pkt.; 

• dotyka palcami obu rąk palców stóp – 5 pkt.; 

• dotyka palcami obu rąk podłoża – 10 pkt.; 

• kładzie całe ręce na podłożu – 15 pkt. 
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d) sprawność ogólna – próba zwinności-siły, w tym siady z leżenia - 
brzuszki w 30 sek./max.30 pkt./. 
 
Przebieg: Pozycja startowa – w leżeniu na plecach, nogi ugięte pod 
kątem 90 stopni. Ręce splecione za głową. Na komendę „start” 
ćwiczący wykonuje brzuszki na czas przez 30 sek. Prawidłowe 
wykonanie brzuszka, to dotknięcie łokciami kolan i powrót do pozycji 
wyjściowej. 
Wynik: Próbę wykonuje się raz. Wynikiem próby jest ilość poprawnie 
wykonanych brzuszków w czasie 30 sek. 
Sprzęt, pomoce: Stoper, materac. 
  
  
 

1.4. Ze wszystkich ocenianych elementów będą przyznawane punkty (20-30-20-30) 
- łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt.  
 

1.5. Do klasy pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej przyjmowane będą dzieci, 
które spełniły następujące kryteria: 

a) z próby sprawności fizycznej uzyskali min. 60 pkt., 
b) rodzice/prawni opiekunowie dopełnili czynności opisane w §2 ust.1 pkt 1. 

 
1.6. W przypadku uzyskania przez kandydatów na głównym lub uzupełniającym 

etapie postępowania rekrutacyjnego - wyników równorzędnych w liczbie 
przekraczającej liczbę przewidywanych miejsc w klasie pierwszej 
ogólnorozwojowej - sportowej,  brane są pod uwagę kryteria określone w art. 
131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. 

Wobec braku możliwości rozstrzygnięcia ostatecznego, w następnej kolejności 
będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 862/XXXI/2017 z dnia 
8 lutego 2017 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienione uchwałą Nr 
1245/XLI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. 
kryteria samorządowe. 

 

1.7. Próba sprawności fizycznej będzie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną 
powołaną przez Dyrektora Szkoły, składającą się z trzech nauczycieli Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie. 
  

1.8. Organizacja próby sprawności fizycznej będzie przygotowana w reżimie 
sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami na dany okres. 

 

§4 

 

Terminy przekazywania informacji w rekrutacji 

 

1.1. Przekazanie informacji o pozytywnych i negatywnych wynikach próby 
sprawności fizycznej: 
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a) w rekrutacji głównej 13 kwietnia 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 07 czerwca 2021 r. 

 
1.2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

a) w rekrutacji głównej 15 kwietnia 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 08 czerwca 2021 r. 

 
1.3. Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu do oddziału 

sportowego o profilu piłka nożna, do której zostało zakwalifikowane: 
a) w ramach rekrutacji głównej  od dnia 19 - 23 kwietnia 2021 r. 
b) w ramach rekrutacji uzupełniającej od dnia 09 - 11 czerwca 2021 r. 

 
1.4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 
a) w rekrutacji głównej 27 kwietnia 2021 r., 
b) w rekrutacji uzupełniającej 14 czerwca 2021 r. 

 
1.5. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu do oddziału sportowego należy złożyć w 

sekretariacie szkoły orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu – piłka 
nożna wydane przez lekarza medycyny sportowej: 

a) po rekrutacji głównej do dnia 15 maja 2021 r., 
b) po rekrutacji uzupełniającej do dnia 15 lipca 2021 r. 

 

 


