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POSTĘPOWANIE 
REKRUTACYJNE 

 
 

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 
im. Mikołaja Kopernika 

 
INFORMACJA O SPORCIE, W 
KTÓRYM ODBYWA SIĘ 
SZKOLENIE W DANEJ SZKOLE 
LUB DANYM ODDZIALE 

 
W szkole prowadzona jest rekrutacja do klas pierwszych 
usportowionych z nauczaniem pływania. 

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
KRYTERIA 

 
WNIOSEK 

 
o przyjęcie do szkoły złożony przez rodziców/opiekunów prawnych 

w sekretariacie szkoły 
POTWIERDZENIE BARDZO 
DOBREGO STANU ZDROWIA 
art. 137 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 
 
orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia 
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

PISEMNA ZGODA RODZICÓW 
art. 137 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

 
na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału 

 
 

POZYTYWNE WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * 
 
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż 
liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.  

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w 
art. 131 ust.2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. Są to kryteria o jednakowej wartości: 
1) wielodzietność rodziny kandydata 
2) niepełnosprawność kandydata 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 
TERMINY 

 
Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające 

Składanie  wniosków  
o przyjęcie do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej wraz  
z wymaganymi oświadczeniami  
i dokumentami 

 
 
19 kwietnia – 5 maja 2017 r. 

 
 

29 maja – 2 czerwca 2017 r. 



 
Przeprowadzenie prób 
sprawności fizycznej 

 
9-10 maja 2017 r. 

(szczegóły przy składaniu wniosku) 

 
5 czerwca 2017 r. 

Podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do klasy 
pierwszej 

 
 

16 maja 2017 r.   
 

 
 

14 czerwca 2017 r.  
 

Potwierdzanie przez rodziców 
kandydatów zakwalifikowanych 
do klasy pierwszej woli przyjęcia 
do szkoły 

 
do 19 maja 2017 r. 

do godz. 15:00 

 
do 20 czerwca 2017 r. 

do godz. 15:00 

Podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do 
klasy pierwszej 

 
22 maja 2017 r.  
do godz. 15:00 

 
21 czerwca 2017 r.  

do godz. 14:00 

 
* Próby sprawnościowe do klas pierwszych 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach 
na rok szkolny 2017/2018 

 
SALA GIMNASTYCZNA 
 
SZYBKOŚĆ – szybki bieg na dystansie 15m; dwie próby – zalicza się lepszy wynik. 

Rocznik 2010 Rocznik 2011 
(czas mierzony w sekundach) 

dziewczęta chłopcy punkty dziewczęta chłopcy punkty 
3,50 i mniej 5 3,60 i mniej 5 
3,51-4,00 4 3,61-4,10 4 
4,01-4,50 3 4,11-4,60 3 
4,51-5,00 2 4,61-5,10 2 

5,01 i więcej 1 5,11 i więcej 1 
 

SKOCZNOŚĆ – skok w dal obunóż z miejsca; stopy ustawione równolegle; lekki rozkrok; dwie próby 
– zalicza się lepszy wynik. 

Rocznik 2010 Rocznik 2011 
(odległość mierzona w cm) 

dziewczęta chłopcy punkty dziewczęta chłopcy punkty 
111 i więcej 5 101 i więcej 5 

110-91 4 100-81 4 
90-71 3 80-61 3 
70-51 2 60-41 2 

50 i mniej 1 40 i mniej 1 
 

SIŁA RAMION – rzut piłką lekarską o wadze 1kg trzymaną oburącz w ustawieniu tyłem do kierunku 
rzutu w lekkim rozkroku; dwie próby – zalicza się lepszy wynik. 

Rocznik 2010 Rocznik 2011 
(odległość mierzona w cm) 

dziewczęta chłopcy punkty dziewczęta chłopcy punkty 
221  

i więcej 
251 

i więcej 
 

5 
201 i 

więcej 
231  

i więcej 
 

5 
220-171 250-201 4 200-151 230-181 4 
170-121 200-151 3 150-101 180-131 3 
120-71 150-101 2 100-51 130-81 2 

70 i mniej 100 i mniej 1 50 i mniej 80 i mniej 1 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 15 pkt. 



BASEN SZKOLNY 
 

OPIS PRÓBY PUNKTY 
1. zejście tyłem po drabince do wody z chwytem za brzeg basenu 0-2 
2. trzymając brzeg basenu, zanurzenie twarzy do wody 0-2 
3. trzymając brzeg basenu, wydech do wody z jednoczesnym 
zanurzeniem twarzy do wody 

 
0-2 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 pkt. 

 
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania ze wszystkich prób wynosi 21 pkt. 

 
 


