
Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Głogowie 

Na rok szkolny 2016 / 2017 

 

1. Kandydatem do klasy pierwszej do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w 

Głogowie może być uczeń, który jest absolwentem szkoły podstawowej i wykazuje 

się: 

 umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego 

organizowanego przez szkołę w wybranej dyscyplinie sportu,  

 wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza 

Przychodni Sportowo-Lekarskiej,  

 posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), 

 

2. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym 

o przyjęcie do klasy I Gimnazjum w terminie od 4 do 27 kwietnia, zgody rodziców na 

udział w testach sprawnościowych. 

3. Kandydaci do klasy pierwszej w terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 roku 

składają następujące dokumenty w sekretariacie szkoły: 

1. Podanie do Gimnazjum 

2. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego oraz do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, 

3. Oświadczenie rodziców - pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) 

4. 3 fotografie (podpisane na odwrocie) 

3. Szkoła ogłosi termin przeprowadzenia testu sprawnościowego w osobnym 

zarządzeniu. 

4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 100 punktów: 

o test oceniający zdolności motoryczne: 

– predyspozycje szybkościowe- bieg na 30 metrów (boisko trawiaste 2 

powtórzenia) – max. 10 pkt 

o Testy oceniające poziom zaawansowania i predyspozycji do uprawiania 

piłki nożnej: 

– prowadzenie piłki po kopercie – (koperta 3 x 5 metrów) – maks. 20 

pkt 

– gra uproszczona 5 x 5 z bramkarzami- czas gry 2 x 10 minut – maks. 

20 pkt (indywidualna ocena przez trenerów SMS Certus ). 

o 3. Bramkarze – kandydaci na bramkarzy zostają oceniani na podstawie 

obserwacji podczas gry uproszczonej 5 x 5 – maks. 20 pkt 

(indywidualna ocena przez trenerów SMS Certus ) 



 punkty za sprawdzian po klasie szóstej, świadectwo, olimpiady wg. kryteriów 

określonych w statucie szkoły. 

5. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.– składanie w szkole pozostałych 

dokumentów, tj: 

 świadectwa ukończenia szkoły, 

 zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej, 

 zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

 podania o przyznanie miejsca w internacie 

 karty zdrowia ucznia,  

 

6. Do 15 lipca – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania 

kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w 

szkole, strona internetowa szkoły). 

7.  Do 20 lipca podanie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum. 

8. Od 20 lipca prowadzony jest nabór ciągły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


