
Regulamin naboru do klasy sportowej o profilu kajakowym 

 

1. Spotkanie trenerów prowadzących  nabór z dyrektorem szkoły w celu 

ustalenia planu działań: 

- termin i miejsce przeprowadzenie Międzynarodowego Testu Sprawności 

Fizycznej, 

- termin i miejsce spotkania z rodzicami uczniów klas 3, 

- termin badań lekarskich orzekających zdolność do uprawiania kajakarstwa,  

- liczebność uczniów w klasie, podział liczbowy ze względu na płeć, ilość 

uczniów na liście rezerwowej, 

- warunki przyjęcia do klasy sportowej. 

 

2. Przeprowadzenie Testu Sprawności Fizycznej składającego się z 

następujących prób:  

- Próba gibkości ciała: skłon tułowia w dół z pozycji stojącej, 

- Próba siły mięśni brzucha: skłon w przód z leżenia tyłem, 

- Próba zwinności: bieg wahadłowy 4x10m, 

- Próba szybkości: bieg na dystansie 50m, 

- Próba skoczności: skok w dal z miejsca, 

 

3. Analiza wyników Testu Sprawności Fizycznej. Opracowanie listy 

kandydatów. 

 

4. Weryfikacja listy z wychowawcami klas bądź nauczycielami wychowania 

fizycznego prowadzącymi zajęcia z klasami 3. 



 

5. Przedstawienie dyrektorowi wstępnej listy kandydatów do klasy sportowej  

o profilu kajakowym ( 20 osób), oraz listy osób rezerwowych. 

 

6. Spotkanie przedstawicieli klubu ( trenerzy, psycholog, członek zarządu) z 

rodzicami uczniów klas 3: 

- przedstawienie oferty klubu CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe,  

- idea klas sportowych w drugim etapie edukacyjnym 4-6, 

- wręczenie rodzicom deklaracji przyjęcia dziecka do klasy sportowej, 

 

7. Uzyskanie zgody rodziców  w terminie 7 dni. 

 

8. Weryfikacja deklaracji rodziców z listą kandydatów do klasy sportowej o 

profilu kajakowym. 

 

9. W przypadku niewystarczającej liczby uczniów ( 20 osób)  z listy 

podstawowej rekrutacja uzupełniająca z list rezerwowych. 

 

10. Przedstawienie wstępnej listy kandydatów do klasy sportowej o profilu 

kajakowym.   

 

11. Badania sportowe stwierdzające zdolność kandydatów do uprawiania 

kajakarstwa. 

  

12. Przedstawienie oficjalnego składu klasy sportowej o profilu kajakowym 

dyrektorowi szkoły. 



 

13. Druga rekrutacja uzupełniająca w przypadku braku zgody lekarza 

medycyny sportu na uprawianie kajakarstwa. 

 

14. Zatwierdzenie składu klasy przez dyrektora szkoły. 
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