Zasady i kryteria rekrutacji do klasy VI sportowej o profilu judo
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku na rok szkolny 2019/2020

Regulamin naboru został opracowany na podstawie:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017r. Poz. 60)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe – (Dz. U. 2017r. poz. 59)



rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Do klasy VI sportowej o profilu judo ubiegać się może uczeń, który:


złożył podanie o przyjęcie do szkoły



złożył świadectwo ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej



posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej



złożył w szkole pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na uczęszczanie do klasy
sportowej (najpóźniej do dnia 4.06.2019r.)



uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez
Polski Związek Judo.

Warunki ogólne




Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w klasie sportowej to 10 godzin lekcyjnych
(6 godzin judo + 4 godz. wych.fiz.)
Zajęcia sportowe rozszerzają i uzupełniają treści programowe obowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego i pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych
Zajęci dostosowane są do wieku rozwojowego uczniów

Próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach:


I termin: 13.06.2019r. o godzinie 8.00



II termin: 13.05.2016r. o godzinie 18.30

miejsce: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 36 w Rybniku
Przyjęcie do klasy sportowej o profilu judo będzie odbywać się na podstawie próby
sprawnościowej z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.

Próby sprawnościowe z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF)
1. Skok w dal z miejsca (cm).
2. Bieg wahadłowy na dystansie 4x10 m (s).
3. Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund (liczba).
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art.137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo
Oświatowe – 17.06.2019 r. godz. 12.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej21.06.2019 godz. 10.00 do 25.06.2019r . godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 26.06.2019r. godz. 12.00

