
Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu szermierka                                       

w                                                                                                                                                    

Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 im. Mariana Suskiego we Wrocławiu 

w roku szkolnym 2018/2019. 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późna. 

zm.)                                                                                                                                                  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610) 

 

I. Postępowanie rekrutacyjne. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu szermierka na rok 

szkolny 2018/2019 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. Mariana Suskiego we 

Wrocławiu. 

2. Postępowanie rekrutacyjne w pierwszej kolejności obejmuje uczniów klas trzecich 

Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. Mariana Suskiego we 

Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby uczniów klasy sportowej o profilu 

szermierka, rekrutacja może być rozszerzona o osoby z terenu całego miasta 

Wrocławia. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków. 

4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. 

Spotkania są protokołowane. 

5. Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać 

dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

6. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na sali 

gimnastycznej w SP-85 przy ul. Traugutta 37 we Wrocławiu. 

7. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do klasy sportowej. 

 

II. Zasady rekrutacji. 

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu szermierka może uczęszczać uczeń, który: 

a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat 

(rocznik 2008 lub 2009) 

b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami sportowo-lekarskimi 

przeprowadzonymi przez uprawnionego  do tego celu lekarza 

c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez 

Komisję Rekrutacyjną 

d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o 

profilu szermierka 



 

III. Harmonogram rekrutacji. 

  

L.p. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 
1. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas 

III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do 

klasy sportowej o profilu szermierka 

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37  

 

 

 

13.03.2018 r. 

2. Złożenie dokumentów wymaganych przed 

przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                         

1) deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów na 

zapisanie dziecka do klasy sportowej 

2) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział 

dziecka w próbie sprawnościowej   

 

Miejsce: wychowawca klasy III,                                

Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37  

 

 

 

do 23.03.2018 r. 

 

do 25.04.2018 r. 

3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej  

 

Miejsce: sala gimnastyczna,                                         

Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37  

 

 

26-27.04.2018 r. 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do klasy sportowej. 

 

Miejsce: tablica ogłoszeń,                                             

Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37  

 

 

 

 

do 08.05.2018 r. 

5. Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia 

dziecka do klasy sportowej: 

1) Karta Zdrowia Sportowca z ważnymi badaniami 

sportowo-lekarskimi 

2) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na 

uczęszczanie dziecka do klasy sportowej z 

podpisanym regulaminem klasy  

 

Miejsce: wychowawca klasy III,                               

Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37  

 

 

 

 

 

do 15.06.2018 r. 

 

 



 

IV. Próba sprawności fizycznej - określona przez Komisję Rekrutacyjną 

 

Przeprowadzonych zostanie 5 testów mierzących wybrane zdolności sprawności 

specjalnej (szybkość, celność, umiejętność zapamiętywania i odwzorowywania 

ruchów, zwinność, szybkość reakcji). 

 

1. Szybkość reakcji. 

 

Pozycja wyjściowa: trener trzyma dwoma palcami szarfę tak aby swobodnie 

zwisała, uczeń ustawia swoją dłoń nad dłonią trenera. 

 

Przebieg próby: trener puszcza szarfę, uczeń musi złapać szarfę zanim upadnie 

na podłogę. 

 

Punktacja: 30 pkt.- 3 złapane szarfy, 20 pkt.- 2 złapane szarfy, 10 pkt.- 1 

złapana szarfa 

 

2. Zwinność/Szybkość reakcji. 

 

Pozycja wyjściowa: uczeń siedzi w siadie skrzyżnym plecami do ławki 

gimnastycznej zaczepionej o drabinki gimnastyczne pod kątem 45 stopni. 

 

Przebieg próby: trener na sygnał puszcza woreczek gimnastyczny, który sunie 

w dół ławki, uczeń stara się jak najszybciej złapać woreczek zanim dotrze do 

końca ławki. 

 

Punktacja: od 31 pkt.- najlepszy wynik, do 1 pkt.- najsłabszy wynik 

 

3. Umiejętność zapamiętywania i odwzorowywania ruchów. 

 

Pozycja wyjściowa: uczeń stoi na lini wyjściowej w postawie szrmierczej 

 

Przebieg próby: uczeń wykonuje wypad szermierczy, przechodzi krokami 

szermierczymi w przód do wyznaczonej lini, tam wykonuje kolejny wypad 

szermierczy, następnie wraca krokami szrmierczymi na linię wyjściową. 

 

Punktacja: postawa szermiercza- od 0 do 10 pkt., kroki szermiercze- od 0 do 

10 pkt., wypad szermierczy- od 0 do 10 pkt. (maksymalnie można zdobyć 30 

pkt. w tej konkurencji) 

 

4. Zwinność/Szybkość 

  

Pozycja wyjściowa: uczeń stoi przy pachołku 

 

Przebieg próby: na sygnał uczeń biegnie w kierunku następnego pachołka i 

stara się w jak najkrótszym czasie pokanać trasę ustawioną na kształt koperty. 

 

Punktacja: od 31 pkt.- najlepszy wynik, do 1 pkt.- najsłabszy wynik 



 

5. Celność. 

 

Pozycja wyjściowa: uczeń stoi w postawie szermierczej z floretem w ręce w 

ustalonej odległości od tarczy 

 

Przebieg próby: na sygnał uczeń wykonuje wypad szermierczy i szybkim, 

płynnym ruchem trafia floretem jak najbliżej środka tarczy.   

 

Punktacja: środek tarczy- 15 pkt., druga strefa tarczy- 10 pkt., trzecia strefa 

tarczy- 5 pkt. (uczeń ma trzy próby, w których może zdobyć maksymalnie 45 

pkt.) 

 

Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w 

teście sprawności to 167 pkt.  

 

Pierwsze 24 najlepsze wyniki uczniów będą traktowane 

jako wyniki kwalifikujące do listy uczniów czwartej 

klasy sportowej o profilu szermierka. 
 

 

 


