
 

Rekrutacja do klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa 

w roku szkolnym 2018/2019 

 
Klasa przeznaczona dla dzieci o predyspozycjach do uprawiania gimnastyki sportowej na poziomie 
wyczynowym. Obowiązuje program nauczania jak w każdej innej klasie I. 

 
1. Kryterium podstawowym jest orzeczenie lekarskie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia  kandydata.  
 

2. Istotne jest uzyskanie pozytywnej opinii trenera gimnastyki sportowej, sporządzonej w oparciu o  
wyznaczone kryteria. 

 Kryteria Cechy  Punkty 

1 Budowa morfologiczna 
predestynująca do uprawiania 
gimnastyki sportowej 
 

 średnia i niska wysokość ciała,  

 szczupła, proporcjonalna sylwetka, długie 
smukłe kończyny,  

 odpowiednia wysokość i budowa ciała 
rodziców 

30 

2 Charakterystyka cech 
motorycznych, dominujących w 
gimnastyce sportowej, w oparciu 
o test sprawności 

 siła brzucha - 10 pkt 

 siła ramion i obręczy barkowej – 10 pkt 

 szybkość     - 10 pkt 

 gibkość         - 5 pkt 

 równowaga   - 5pkt 

40 

3 Cechy psychomotoryczne  zdolność koordynacji i łatwość uczenia się 
nowych zadań ruchowych  - 20 pkt 

 umiejętność koncentracji, dyscypliny, 
podporządkowania się poleceniom trenera, 
odwaga -  10 pkt 

30 

  RAZEM 100 
 

Punktacja określona zostanie przez trenerów gimnastyki  KS KORONA Kraków w oparciu o testy 
sprawnościowe, które odbywają się na terenie KS Korona: chłopcy – 19.03 /poniedziałek/ - 16:30 
                                                                                                 dziewczynki – 20.03 /wtorek/ - 16:30 
 

3. O przyjęciu kandydata do klasy decyduje uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej. 
(minimum 50 punktów) 
 

4. W wypadku wolnych miejsc w klasie po rekrutacji, kandydat z mniejszą ilością punktów może 
ponownie przystąpić do testów sprawności podczas rekrutacji uzupełniającej. 
 

 
 Dokumentami składanymi przez rodziców są: 

 zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – przed testami sprawności 

 wniosek o przyjęcie do szkoły – składany elektronicznie od 01.03.2018 do 28.03.2018 na stronie 
Portalu Edukacyjnego,  wydrukowany i podpisany przez rodziców należy złożyć w sekretariacie 
szkoły 

 warunki uczestnictwa w klasie o profilu gimnastyka sportowa – podpisane podczas testów 

 zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego 
 informacja o gotowości do podjęcia nauki w klasie I 
 informacje medyczne i bilans 6 latka 

 
W dniach 27.04 – 15.05 rodzice kandydata zakwalifikowanego do klasy  podpisują oświadczenie 
potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły i dołączają do dokumentacji zaświadczenie o odbyciu rocznego 
przygotowania przedszkolnego oraz informację o gotowości do podjęcia nauki w klasie I.  
Informacje medyczne i bilans 6 latka wydany przez POZ należy dostarczyć do 31.08.2018 r. 
 

Zebranie rodziców uczniów nowo utworzonej klasy odbędzie się w czerwcu. Wtedy też 

prowadzone będą zapisy do świetlicy szkolnej. 


