
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY  

PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU 

KOSZYKÓWKA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

SPORTOWYMI NR 7 W SOPOCIE  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
Uczniem klasy pierwszej sportowej o profilu koszykówka  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie 

może zostać dziecko urodzone w latach 2012-2013, które: 
 

 posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub o zdolności do uprawiania 

KOSZYKÓWKI wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej 

lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania 

o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku 

życia; 

 posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej. 

 

Terminy: 

 
I. Składanie dokumentów do 26 kwietnia 2019 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

 pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział w teście sprawnościowym, 

 zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

o zdolności do uprawiania KOSZYKÓWKI, zgodnie z przepisami w sprawie trybu 

orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 

ukończenia 21. roku życia; 

 wniosek (formularz na www.sp7sopot.szkolna.net lub do odbioru w sekretariacie), 

 odpis aktu urodzenia – kopia, 

 zdjęcie legitymacyjne kandydata (opisane z tyłu: imię, nazwisko i data urodzenia). 

 

II. Testy sprawnościowe: 
 

7-13 maja 2019 - zajęcia odbędą się w Hali Stulecia przy SP 7, ul. Haffnera 55 

w Sopocie, wg ogłoszonego 30 kwietnia 2019 roku harmonogramu. 

 

www.sp7sopot.szkolna.net%20


 

TEST PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH 
 

1. Współpraca w grupie 

 

Ocena subiektywna trenerów – oceniana będzie współpraca uczniów w grupie podczas 

45-minutowych zajęć, stosowanie się do reguł, zdyscyplinowanie. Ocena z tych zajęć 

będzie stanowić 50 % całości oceny, oceniane będą: 

 współpraca w grupie,  

 przestrzeganie ustalonych reguł,  

 zdyscyplinowanie,  

 wykonywanie poleceń, 

 stosunki/relacje ze współćwiczącymi 

 

Ocena będzie stanowić 50 % całości oceny. 

 

2. Testy motoryczne 

 

 bieg na dystansie 20m 

 

Kandydat staje na linii, na sygnał „start” biegnie. Próba wykonywana będzie dwa razy. 

Po zakończeniu biegu podajemy wynik ze stopera. Bieg wykonywany ze startu 

wysokiego. 

 

 próba zwinności test „T” 

 

Kandydat stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B(10m). Po 

dotknięciu pachołka B zmienia kierunek i porusza się do pachołka C. Po dotknięciu 

pachołka C zmienia kierunek i biegnie do pachołka D, następnie do pachołka B i kończy 

bieg przy pachołku A. Po zakończeniu biegu podajemy wynik ze stopera. 

 

 skok w dal z miejsca 

 

Kandydat staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią 

odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym 

zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód 

z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. 

Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia do najbliższego śladu 

pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany podczas skoku wywróci się 

wówczas skok powtarza. 

 

 krążenie po „ósemce” 

 

Ćwiczący staje w miejscu przyjmując postawę z piłką. Na sygnał rozpoczyna krążenia 

piłki po „ósemce” między nogami, przekładając piłkę od przodu. Próba wykonywana jest 

przez 15s. Po wykonanym zadaniu zapisujemy ilość pełnych „ósemek”. 

 

 



III. Pod koniec czerwca 2019 r. planowane jest zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do 

klas pierwszych. Jego dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

 

IV. Dla dzieci zakwalifikowanych do klasy zaplanowany jest letni obóz sportowy 

w Człuchowie. Jego dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Obóz jest 

organizowany przez UKS 7 w Sopocie (NIE przez szkołę). 

 

 

V. Pozostałe terminy, włącznie z terminami w postępowaniu uzupełniającym, 

w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 54/2019 z dnia 07 

stycznia 2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do 

klas I szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot  

 

 

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.  

 

Informacji udziela  sekretariat szkoły – tel. (58) 551 01 11, w godz. 9.00 – 15.00  


