
Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Wołominie                                

zapraszają uczniów klas III szkoły podstawowej                                     

NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

do klas sportowych 

 

 Kandydaci biorą udział w sprawdzianie predyspozycji sprawnościowych 

w stroju sportowym. 

 Wymagane jest również orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub 

zgoda rodzica na udział w sprawdzianie. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI O PROFILU PIŁKA NOŻNA (chłopcy)  

Trenerzy: Tomasz Wojdyna,  Monika Gruszczyńska 

Termin -  18.06.2018 r. (poniedziałek) sala gimnastyczna  

w godzinach 13.30-14.30 – I grupa (nazwiska od A-M) 

w godzinach 14.30-15.30 – II grupa (nazwiska od M-Z) 

 

I. Ocena parametrów somatycznych – wysokość ciała. 

II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej – próby motoryczne. 

 

1. Skok w dal z miejsca. 

2. Bieg na 30 m. 

3. Bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków. 

4. Gra szkolna drużynowa. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

predyspozycji sprawnościowych: 21.06.2018 r. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

dostarczone powinno być do szkoły do dn. 25.06.2018 r. 

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej - do dnia 28.06.2018 r.  

 

O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą: 

1. Wyniki testów sprawnościowych. 

2. Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności. 

3. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Opinia wychowawcy klasy. 

 

 



Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Wołominie                                

zapraszają uczniów klas III szkoły podstawowej                                     

NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

do klas sportowych 

 Kandydaci biorą udział w sprawdzianie predyspozycji sprawnościowych 

w stroju sportowym. 

 Wymagane jest również orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub 

zgoda rodzica na udział w sprawdzianie. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI O PROFILU KOSZYKÓWKA (dziewczynki)  

Trenerzy: Krzysztof Dajnowiec,  Marzena Paklikowska 

Terminy: 

7.06.2018 r. (czwartek) sala gimnastyczna  

w godzinach 13.30-14.45 – I grupa (nazwiska  A – M) 

19.06.2018 r. (wtorek) sala gimnastyczna 

w godzinach 15.15-16.30 – II grupa – (nazwiska  N – Z)  

I. Ocena parametrów somatycznych – wysokość ciała. 

II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej – próby motoryczne. 

 

1. Skok w dal z miejsca. 

2. Bieg na 30 m. 

3. Bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków. 

4. Gra szkolna drużynowa. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

predyspozycji sprawnościowych: 21.06.2018 r. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

dostarczone powinno być do szkoły do dn. 25.06.2018 r. 

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej - do dnia 28.06.2018 r.  

 

O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą: 

1. Wyniki testów sprawnościowych. 

2. Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności. 

3. Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Opinia wychowawcy klasy. 

 

 



Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Wołominie                                

zapraszają uczniów klas IV szkoły podstawowej                                     

NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

do klas sportowych 

 

 Kandydaci biorą udział w sprawdzianie predyspozycji sprawnościowych 

w stroju sportowym. 

 Wymagane jest również orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub 

zgoda rodzica na udział w sprawdzianie. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI O PROFILU PIŁKA NOŻNA (chłopcy)  

Trenerzy: Tomasz Wojdyna,  Monika Gruszczyńska 

Termin -  13.06.2018 r (środa) sala gimnastyczna  

w godzinach 15.30-16.30 – nazwiska od A do K 

w godzinach 16.30-17.30 – nazwiska od L do Z 

I. Ocena parametrów somatycznych – wysokość ciała. 

II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej – próby motoryczne. 

 

1. Skok w dal z miejsca. 

2. Bieg na 30 m. 

3. Bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków. 

4. Gra szkolna drużynowa. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

predyspozycji sprawnościowych: 21.06.2018 r. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

dostarczone powinno być do szkoły do dn. 25.06.2018 r. 

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej - do dnia 28.06.2018 r.  

 

O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą: 

1. Wyniki testów sprawnościowych. 

2. Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności. 

3. Pozytywna opinia lekarza sportowego. 

4. Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy 4 plus ocena z zachowania. 

 

 

 



Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego                                 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Wołominie                                

zapraszają uczniów klas IV szkoły podstawowej                                     

NA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

do klas sportowych 

 

 Kandydaci biorą udział w sprawdzianie predyspozycji sprawnościowych 

w stroju sportowym. 

 Wymagane jest również orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka lub 

zgoda rodzica na udział w sprawdzianie. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI O PROFILU KOSZYKÓWKA (dziewczynki)  

Trenerzy: Krzysztof Dajnowiec,  Marzena Paklikowska 

Termin -  14.06.2018 r (czwartek) sala gimnastyczna  

w godzinach 13.30-14.30 – nazwiska  A – K  

w godzinach 14.30-15.30 – nazwiska  L – Z  

I. Ocena parametrów somatycznych – wysokość ciała. 

II. Ocena sprawności fizycznej ogólnej – próby motoryczne. 

 

1. Skok w dal z miejsca. 

2. Bieg na 30 m. 

3. Bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków. 

4. Gra szkolna drużynowa. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

predyspozycji sprawnościowych: 21.06.2018 r. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

dostarczone powinno być do szkoły do dn. 25.06.2018 r. 

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej - do dnia 28.06.2018 r.  

 

O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decydować będą: 

1. Wyniki testów sprawnościowych. 

2. Opinia trenera przeprowadzającego próbę sprawności. 

3. Pozytywna opinia lekarza sportowego. 

4. Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy 4 plus ocena z zachowania.  

 

 


