REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ
w Gimnazjum 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego
we Wrocławiu
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Do klasy pierwszej gimnazjum o specjalności piłka ręczna dziewcząt przyjmuje
się absolwentki szkół podstawowych.
O przyjęciu decydują:
1. Oceny uzyskane na koniec pierwszego okresu w kl. VI,
2. Wynik sprawdzianu predyspozycji sportowych,
3. Ważne badania z przychodni sportowo-lekarskiej.
Wstępne kryteria doboru kandydatek:
O zakwalifikowaniu uczennicy do klasy sportowej w Gimnazjum nr 28
we Wrocławiu decyduje powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna,
w skład której wchodzą:
 nauczyciele WF – trenerzy,
 nauczyciele wskazani przez dyrektora Gimnazjum nr 28,
 z pracy komisji sporządza się protokół.
Warunki przyjęcia uczennicy do klasy sportowej są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobre wyniki w nauce,
Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi,
Pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej i specjalnej,
Wykazanie się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami ruchowymi,
Wykazanie zainteresowań sportowych,
Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Sprawdzian predyspozycji sportowych odbędzie się
26 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 14:30
w Gimnazjum nr 28 przy ul. Zachodniej 2
Sprawdzian składać się będzie z:
1. Testu na spostrzegawczość – można uzyskać od 0 pkt. do 5 pkt.
2. Pięcioskoku z miejsca – można uzyskać od 0 pkt. do 5 pkt.
3. Biegu po „kopercie” – można uzyskać od 0 pkt. do 5 pkt.
4. Rzutu piłką ręczną (lub lekarską) – można uzyskać od 0 pkt. do 5 pkt.
5. Gry w mini piłkę ręczną – można uzyskać od 0 pkt. do 20 pkt.

Deklaracje przystąpienia do sprawdzianu należy złożyć do
16 marca 2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie szkoły.
Pozostałe dokumenty (wymienione niżej) należy złożyć najpóźniej do
10 kwietnia 2015 r. do godziny 16:00 w sekretariacie szkoły:
1. Zgoda rodziców,
2. Średnia ocen z pierwszego semestru (potwierdzona przez szkołę),
3. Aktualne badanie lekarskie.

Przynależność do klasy sportowej stanowi rodzaj przywileju oraz
wyróżnienia i służy przygotowaniu uczniów do dalszej nauki
i sportu kwalifikowanego.
Kryteria selekcji w szkole z klasami sportowymi są następujące:
1. Skokowy postęp sprawności fizycznej, w tym uzyskanie wszystkich
norm w teście sprawności fizycznej.
2. Systematyczna obecność na zajęciach i aktywny udział.
3. Bardzo dobry stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny.
4. Dobre wyniki nauczania.
5. Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych.
6. Umiejętność współżycia i współdziałania w kolektywie.
7. Wysoka kultura osobista.
UWAGA: Uczennica nie spełniająca powyższych kryteriów może zostać
usunięta z klasy sportowej, włącznie z przeniesieniem do gimnazjum
rejonowego.

