
 

Zasady rekrutacji do klasy sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Ogólne zasady funkcjonowania klasy sportowej. 

 

1. VIII LO w Białymstoku prowadzi klasę sportową o specjalizacji piłka nożna w jednej grupie treningowej. 

    2. Rozszerzony program nauczania: matematyka, język angielski, geografia, dodatkowe lekcje wychowania fizycznego 

(treningi). 

3. Zajęcia sportowe odbywają się: na obiektach własnych szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko zewnętrzne), na stadionie 

miejskim.  

4. Uczniowie klasy sportowej mają możliwość korzystania z obiadów w stołówce internatu szkolnego (odpłatnie), uczestniczą 

w obozach i zawodach sportowych, mogą zamieszkać  w internacie szkolnym 

5. Do klasy sportowej prowadzona jest odrębna rekrutacja : 

a) warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie testów sprawnościowych, 

b) szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za wyniki testów sprawnościowych zgodnie z kryteriami wymienionymi w pkt. 7. 

c) do klasy sportowej na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. Na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji: 

wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, stopnie z zajęć edukacyjnych, osiągnięcia 

kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

6. Uczeń przyjęty do klasy sportowej na zasadach określonych wyżej, nie może przenieść się do innej klasy (w wyjątkowych 

przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły). 

7. Kryteria zaliczenia testów sprawnościowych : 

 

a) TESTY SPRAWNOŚCI DO KLASY SPORTOWEJ 

I. SPRAWNOŚĆ OGÓLNA 

1. SZYBKOŚĆ - bieg sprinterski 30 m. (max. 20 pkt.) 

2. MOC – skok w dal z miejsca. (max. 20 pkt.) 

3. ZWINNOŚĆ – bieg po slalomie. (max. 20 pkt.) 

4. WYTRZYMAŁOŚĆ – beep test. (max. 20 pkt.) 

 



II. TECHNIKA SPECJALNA 

1. PROWADZENIE PIŁKI – prowadzenie piłki po slalomie. (max. 20 pkt.) 

2. CZUCIE PIŁKI – żonglerka. (max. 20 pkt.) 

3. UDERZENIE PIŁKI – strzał na bramkę. (max. 20 pkt.) 

4. GRA – ocena umiejętności w grze. (max. 60 pkt.) 

III. Test uznaje się za zaliczony jeżeli uczeń uzyskał co najmniej 150 pkt. co daje 75% 

 

I. TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 
 

1. PRÓBA SZYBKOŚCI – bieg na 30m. (MAX. 20 pkt.) 

Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze pokonanie dystansu 30m. Startujemy na sygnał dźwiękowy. Próba przeprowadzana jest 

dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu.  

 

2. PRÓBA MOCY – skok w dal z miejsca. (MAX 20 pkt.) 

OCENA PUNKTACJA 

               CZAS 

           (CHŁOPCY) 

               CZAS 

       (DZIEWCZYNY) 

BARDZO DOBRA 20 <  4,2" < 5,2" 

DOBRA 15 4,21" -  4,4" 5,31" - 5,4" 

PRZECIĘTNA 10 4,41" -  4,5" 5.41" - 5,6" 

SŁABA 5 4,51" -  4,6" 5,61" - 5,7" 

BARDZO SŁABA 1 4,61 < 5,71" < 



Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż 

wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PUNKTACJA 

ODLEGŁOŚĆ 

(CHŁOPCY) 

ODLEGŁOŚĆ 

(DZIEWCZYNY) 

BARDZO DOBRA 20 250 cm < 230 cm < 

DOBRA 15 200 cm - 249 cm 180 cm - 229 cm 

PRZECIĘTNA 10 180 cm - 199 cm 140 cm - 179 cm 

SŁABA 5 120 cm - 179 cm 100 cm - 139 cm 

BARDZO SŁABA 1 < 119 cm < 99 cm 



3. PRÓBA ZWINNOŚCI – bieg po slalomie. (MAX. 20 pkt.) 

Zawodnik ma za zadanie pokonać dystans jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik 

startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 

1 raz. Odległość między tyczkami wynosi 9 m. 
 

 

 

 

 

 

OCENA PUNKTACJA 

               CZAS 

           (CHŁOPCY) 

               CZAS 

       (DZIEWCZYNY) 

BARDZO DOBRA 20 < 8” <10” 

DOBRA 15 8.01” – 9” 10.01” – 11” 

PRZECIĘTNA 10 9.01” – 10” 11.01” – 12” 

SŁABA 5 10.01” – 11” 12.01” – 13” 

BARDZO SŁABA 1 11,01” – 12” 13.01” – 14” 



4. PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI – beep test. (MAX. 20 pkt.) 

 

Jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej prędkości, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika jest 

przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa się prędkość 

. 

 

 

 

 

 

OCENA PUNKTACJA 

               CZAS 

           (CHŁOPCY) 

               CZAS 

       (DZIEWCZYNY) 

BARDZO 
DOBRA 

20 12 < 10/7 < 

DOBRA 15 9/5 – 11/2 8/8 – 10/6 

PRZECIĘTNA 10 8/5 – 9/4 7/6 – 8/7 

SŁABA 5 7/5 – 8/4 6/5 – 7/5 

BARDZO SŁABA 1 < 7/4 < 6/4 



II. TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ 

 

1. PROWADZENIE PIŁKI – prowadzenie piłki po slalomie (MAX 20 pkt.) 

Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. 

Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę 

zawodnik wykonuje 1 raz. 

      Odległość między tyczkami wynosi 9 m. 
 

 

 
 

OCENA PUNKTACJA 

LICZBA 
POWTÓRZEŃ 

           (CHŁOPCY) 

LICZBA 
POWTÓRZEŃ 

       (DZIEWCZYNY) 

BARDZO 
DOBRA 

20 < 14”  < 16,9” 

DOBRA 15 14,01” – 16” 16,91” – 19,51” 

PRZECIĘTNA 10 16,01” – 18” 19,52” – 22,12” 

SŁABA 5 18,01” – 19” 22,13” – 23,43” 

BARDZO 
SŁABA 

1 19,01” < 23,43 < 



2. CZUCIE PIŁKI – żonglerka. (MAX. 20 pkt.) 

   Próba wykonywana w wyznaczonym kwadracie 8m x 8m. Zawodnik podbija piłkę nogą z podłoża a piłka podbijana jest 

w cyklu noga - głowa, wynik końcowy to suma prawidłowych uderzeń piłki w cyklach. Jeden cykl to uderzenie piłki nogą i głową. 

Czas próby to 30 sekund. Każdy zawodnik ma dwie próby. Liczy się lepszy wynik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PUNKTACJA 

LICZBA POWTÓRZEŃ 

           (CHŁOPCY) 

LICZBA POWTÓRZEŃ 

       (DZIEWCZYNY) 

BARDZO DOBRA 17, 18,19, 20 18 - 20 9 - 10 

DOBRA 13, 14, 15,16, 15 - 17 7 -8 

PRZECIĘTNA 9, 10,11,12, 10 - 14 5 -6 

SŁABA 5,6,7,8, 5 - 9 3 -4 

BARDZO SŁABA 1,2,3,4 1 - 4 1 -2 



3. UDERZENIE PIŁKI – strzał na bramkę. (MAX. 20 pkt.) 

Bramki 2 x 5 m, odległość pomiędzy bramkami 12 metrów, odległość strefy strzału 12 metrów, odległość tyczki 3m od strefy 

strzału. Na gwizdek zawodnik oddaje strzały na bramkę Prawą i Lewą Nogą bez limitu czasowego, za każdym razem musi 

przebiec za tyczką, liczą się bramki strzelone, ilość piłek 5 na prawą stronę i 5 na lewą stronę. Piłka musi wpaść do bramki 

z powietrza. Za każdy celny strzał zawodnik otrzymuje 2 pkt. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PUNKTACJA 

LICZBA CELNYCH STRZAŁÓW 

(CHŁOPCY I DZIEWCZYNY) 

BARDZO DOBRA 18, 20 9 - 10 

DOBRA 14,16 7 – 8 

PRZECIĘTNA 10,12   5 – 6 

SŁABA 6,8 3 – 4 

BARDZO SŁABA 2,4 1 – 2 



4. GRA - ocena umiejętności w grze. (MAX 60 pkt.) 

         Oceniane elementy:  

• technika  

• taktyka  

• mobilność  

• mentalność 

 

Za każdy element zawodnik może otrzymać max. 15 pkt. 

 

b) W drugim etapie rekrutacyjnym o przyjęciu ucznia decydują zasady ogólne czyli suma punktów za wyniki egzaminu po szkole 

podstawowej, stopnie z zajęć edukacyjnych, osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

 

8. Dodatkowe dokumenty składane przez kandydatów do klasy sportowej:   

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej             

b) zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej z poradni medycyny sportowej, zaświadczenie należy dostarczyć przed  

testami sprawnościowymi, 

c) pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej (druk –w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły), 

 

9.Terminy rekrutacji do klasy sportowej:  
Rodzaj czynności 

 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziałów prowadzących 

szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

 

od 17 maja 2021 r.  

do 31 maja 2021 r.  

do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r.  

do 5 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 

kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r.   

do 14 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

 



 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa 

w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności. 

 

do 14 maja 2021 r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 

 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu prób  

sprawności fizycznej. 

 

od 1 czerwca 2021 r. 

do 14 czerwca2021 r.;  

II termin
3
do 8 lipca 2021r  

od 6 sierpnia 2021 r.  

do 10 sierpnia 2021 r. 

3
 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub 

prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których 

mowa w pkt 5  

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

I termin do 17 czerwca 2021r.   

II termin do 9 lipca 2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności. 

 

do 14 lipca 2021 r.   5 sierpnia 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00  

  

 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r.  

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2 sierpnia 2021 r.   

do godz. 14.00  

 

23 sierpnia 2021 r. 

 
 


