Klasa sportowa o profilu piłki siatkowej.
Wniosek oraz deklarację zgody należy złożyć w terminie:
od dnia 03.05.2021 r od godz. 9.00 do dnia 04.06.2021 r. do godz. 15.00
na adres email: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl
Dokumenty:
Świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej należy
złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00
( dla dzieci spoza szkoły).
Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki
siatkowej lub pisemną zgodę rodzica na udział w testach.
Terminy testów sprawnościowych:
I Termin: 08.06.2021 r. wtorek godz. 16.00
II Termin: 10.06.2021 r. czwartek godz. 16.00
*Miejsce: Sala SP nr 85, ul. Stolema 59, 80-177, Gdańsk
Po uzyskaniu przez ucznia pozytywnego wyniku z próby sprawności fizycznej należy
donieść orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu (piłka
siatkowa) tzw. karta sportowca (do dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00).
Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej zgodny z Zarządzeniem nr 253/21
Prezydenta Miasta Gdańska
Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia Data zakończenia

1

Składanie wniosku o przyjecie do klasy sportowej.

03.05.2021 r.
od godz. 9.00

04.06.2021 r.
do godz. 15.00

2

Przeprowadzenie próby sprawnościowej.

07.06.2021 r.

18.06.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z
próby sprawności fizycznej.

4

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania
promocji do klasy programowo wyższej.

5

Publikacja list zakwalifikowanych.

6

Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata
w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w

18.06.2021 r.
godz.12.00
25.06.2021 r.

30.06.2021 r.
do godz. 15.00

01.07.2021 r. godz. 12.00
01.07.2121 r.
od godz. 12.00

02.07.212 r.
do godz. 15.00

placówce zakwalifikowania.
7

Publikacja list przyjętych.

05.07.2021 r. godz. 12.00

Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego kandydatów
do klasy IV o profilu piłki siatkowej w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku
Wstęp
Punktem wyjścia do oceny jest pomiar wzrostu, który jest dominujący dla
siatkówki. Przy ustalaniu pozostałych kryteriów oceny przyjęto zasadę
określenia norm, które badany powinien spełnić, aby jego udział w procesie
treningowym pozwalał mu na swobodny rozwój. Wartości brane pod uwagę to
budowa ciała, możliwości tlenowe i umysłowe. Kolejnej ocenie podlegają testy,
które pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły i
szybkości.
Ocena stopnia potencjału motorycznego ucznia
Kandydaci, którzy otrzymują stopień dobry, zaliczają testy sprawnościowe. W
przypadku dużej liczby kandydatów z dobrą oceną o dalszej kwalifikacji
decydują umiejętności techniczne kandydatów, ocena wyników w nauce oraz ocena z
zachowania

TESTY SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ:

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………..
2. Data urodzenia……………..
3.Klasa …………
4. Wzrost Mamy…………….
5. Wzrost Taty ……………………
6. Wzrost dziecka ………………………….
7. Waga dziecka ……………………………..

8. Skok dosiężny ……………………………….

9. Skok w dal ………………………………….

10. Rzut piłką lekarską 2 kg. ……………………….

11. Bieg (koperta )…………………………..

12. Nauka ……………………………..

PODSUMOWANIE:

