KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ
– PIŁKA NOŻNA

Podstawa prawna:
Art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) oraz
zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych –
branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych.
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW
DO PIERWSZEJ KLASY SPORTOWEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Podstawą postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie
szkoły ponadgimnazjalnej o profilu piłki nożnej jest świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Warunki przyjęcia do klasy sportowej – piłka nożna:








złożenie podania o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
złożenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
złożenie innych dokumentów, jeśli kandydat je posiada, potwierdzających jego udział
w olimpiadach i konkursach od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego,
uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez Polski Związek Piłki Nożnej,
złożenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
złożenie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

WYKAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:
Stosujemy takie same testy dla chłopców i dziewczynek (ale RÓŻNE NORMY).
MIEJSCE:
Boisko typu Orlik pełnowymiarowe ze sztuczną trawą (warunki przeprowadzanych testów
muszą być jednakowe).
ILOŚĆ TRENERÓW/ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:
Minimum 3 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (GRA).
KOLEJNOŚĆ TESTÓW:
1. Szybkość.
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca).
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki).
4. Technika specjalna (strzał).
5. Gra - ocena umiejętności w 4 obszarach: technika, taktyka, mobilność, mentalność.
6. Beep. Test.
HARMONOGRAM PRZEBIEGU TESTÓW:
1. Rejestracja kandydatów.
2. Omówienie z kandydatami testów i zasad.
3.Początek testów 1-5.
4. Przerwa wypoczynkowa (napoje) – minimum 30 minut.
5.Beep Test.
6. Zakończenie testów.
INFORAMCJE OGÓLNE:
OCENA ZAWODNIKÓW - do oceny podczas testu GRA wymagana jest liczba minimum
2 trenerów/ nauczycieli przypadających na 1 zespół (w grach 4x4/7x7/9x9).
ROZMIAR I OZNAKOWANIE BRAMEK – przy teście techniki specjalnej (strzał) bramka
7,34m x 2,44 m.

3 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

1 pkt.

1 pkt.

1 pkt.

Do testów techniki specjalnej używamy
- piłki rozmiar 5 (450 g),
- boisko ustawione od linii pola karnego do linii drugiego pola karnego,
- szerokość boiska do linii autowych,
- bramki 5 m x 2 m.

PUNKTACJA:
1. Szybkość: tabelka norm.
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca): tabelka norm.
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): tabelka norm.
4. Technika specjalna (strzał): dzielimy liczbę punktów zdobytych po strzałach przez 4
(uśredniamy).
np. Tomasz Kowalski 9 pkt.: 4 = 2,25 - suma punktów 2.
np. Mateusz Dudek 14 pkt.: 4 =3,35 - suma punktów 4.
5. Beep test: tabelka norm.
6. Gra: trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1-15.
Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy
punkty zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je
przez ilość oceniający trenerów/nauczycieli:
Ocena
Doskonała
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Punktacja
15
12-14
9-11
6-8
3-5
1-2

1. SZYBKOŚĆ:
Ocena
20
15
10
5
1

Punktacja
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Czas chłopcy
4,0”<
4,2”
4,3”
4,4”
>4,5”

Czas dziewczęta
5,2”<
5,4”
5,6”
5,7”
>5,9”

Czas chłopcy
300+
224-299 cm
148-223 cm
73-147 cm
0- 72 cm

Czas dziewczęta
230+
172-229
114-171
56-113
0-55

2. PRÓBA MOCY:
Ocena
20
15
10
5
1

Punktacja
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

3. TECHNIKA SPECJALNA:
Ocena
20
15
10
5
1

Punktacja
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Czas chłopcy
13”<
13,01”-15,01”
15,02”-17,02”
17,03”-18,03”
>18,04”

Czas dziewczęta
16,9”<
16,91”-19,51”
19,52”-22,12”
22,13”-23,43”
>23,43”

4. TECHNIKA SPECJALNA (strzał):
dzielimy liczbę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (uśredniamy)
np. Tomasz Kowalski 9 pkt.: 4=2,25 - suma punktów 2.
np. Mateusz Dudek 14 pkt.:4=3,5 - suma punktów 4.
CHŁOPCY/ DZIEWCZĘTA:
Ocena
5
4
3
2
1

Punktacja
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

5. GRA:
Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1-15. Do zdobycia maksymalnie 15
punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty
zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez
ilość oceniających trenerów/nauczycieli.
Ocena
Doskonała
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Punktacja
15
12-14
9-11
6-8
3-5
1-2

6. BEEP TEST:
Ocena
20
15
10
5
1

Punktacja
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Czas chłopcy
>12/2
9/9-12/2
8/10-9/8
7/5-8/9
6/2-7/4

Czas dziewczęta
>10/7
8/8-10/7
7/6-8/7
6/5-7/5
5/3-6/4

Polski Związek Piłki Nożnej zastrzega sobie możliwość weryfikacji i zmiany powyższych
norm.

