
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach 

- skrócony regulamin rekrutacji do oddziału sportowego  

O przyjęcie do oddziału sportowego może ubiegać się kandydat, który: 

a) Posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

b) Uzyska pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej ustalone przez szkołę. 

c) Posiada co najmniej poprawne zachowanie na koniec szkoły podstawowej. 

d) Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym (np. wyjazdy na zawody szkolne). 

d) Przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

Nie ma obowiązku przynależności do klubu sportowego !!! 

O kolejności przyjęcia do oddziału sportowego decyduje suma zdobytych punktów: 

1. Wynik uzyskany na sprawdzianie w klasie VI – maksymalnie 40 punktów. 

2. Punkty za oceny z następujących 5 przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, 

historia i społeczeństwo, język obcy obowiązkowy – maksymalnie 40 punktów. 

Sposób przeliczenia: celujący – 8 pkt., bardzo dobry – 6 pkt., dobry – 4 pkt., 

dostateczny – 3 pkt., dopuszczający – 2 pkt.) 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 10 punktów. 

4. Ocena z zachowania na koniec szkoły podstawowej – maksymalnie 20 punktów. 

Sposób przeliczenia: wzorowe – 20 pkt., bardzo dobre – 15 pkt., dobre – 10 pkt., 

poprawne – 5 pkt.) 

5. Wyniki testu sprawności fizycznej – maksymalnie 60 punktów. 

Test: bieg 60 metrów, skok w dal, 600 metrów dziewczęta / 1000 metrów chłopcy. 

Sposób przeliczania wyników prób na punkty w załączniku. 

6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej (pod uwagę zostaje wzięte najlepsze osiągnięcie) – 

maksymalnie 20 punktów. 

Sposób przeliczenia: etap wojewódzki (miejsca I – III) – 20 pkt., etap rejonowy 

(miejsca I – III) – 15 pkt., etap powiatowy (miejsca I – III) – 10 pkt., etap gminny 

(miejsca I – III) – 5 pkt. 

7. Przynależność do klubu sportowego – maksymalnie 10 punktów.  

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów !!! 

Wymagane dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego, 

b) oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej, 

c) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia, 

d) zgoda rodziców/ prawnych opiekunów. 

Termin składania podań: od 8 do 30 kwietnia 2015 roku. 
Test sprawności fizycznej: 20 maja 2015 roku godz. 15:30. 

Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły: 

www.gimnazjum-cendrowiceedupage.org  
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