
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 

CZWARTEJ SPORTOWEJ  

O PROFILU KOSZYKARSKIM  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

SPORTOWYMI NR 7  W SOPOCIE  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
Uczniem klasy czwartej sportowej o profilu koszykarskim Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie może być 

uczeń, który w roku szkolnym 2017/18 ukończył III klasę szkoły 

podstawowej oraz: 
 

- 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; 

- uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE 

DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV SP KOSZYKARSKIEJ 
 
Próby motoryczne 

1. skok w dal z miejsca 

2. bieg sprinterski na dystansie 50 m 

3. bieg po wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków 

4. bieg przedłużony 600 m 

 

Próby techniczne 

 

1. krążenia po „ósemce” 

2. kozłowanie slalomem 

3. rzut do kosza 

 

Opis testów w załącznikach: 

1) „próby motoryczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka” 

2) „próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka” 

 

Punktacja prób motorycznych w „załączniku nr 1”. 

 



 

 

 

Terminy: 

 
1. Składanie dokumentów od 23 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

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

- zaświadczenie wydane 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; 

- wniosek ( formularz na www.sp7.sopot.pl lub do odbioru w sekretariacie), 

- odpis aktu urodzenia – kopia. 

 

 

 

2. Testy sprawnościowe: 

 

- 29 i 30  maja 2018 od godz. 16.00 do 18.00 w Hali Stulecia w Sopocie przy SP 7;  

 

 

3. Do dnia 25 czerwca  2018 r. do godz. 12.00 należy złożyć: 

- oryginał świadectwa ukończenia III klasy szkoły podstawowej, 

 

4. W dniu 26 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas 

czwartych. 

 

5.  W dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów 

przyjętych do klasy czwartej koszykarskiej; 

 

6. W drugiej połowie sierpnia 2018 zaplanowany jest letni obóz sportowy dla uczniów 

przyjętych do klasy.  

 

 

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  


