
REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 

do klasy I sportowej o profilu gimnastyka sportowa 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku na rok szkolny 2021 / 2022 

 

1. Nabór uzupełniający do klasy I sportowej odbywa się poza systemem elektronicznym Gdańskiej 

Platformy Edukacyjnej 

 

2. Nabór uzupełniający do klasy I sportowej odbywa się na zasadach obowiązujących dla kandydatów 

spoza obwodu szkoły. Rodzice dzieci, które przynależą do obwodu szkoły w formularzu 

rekrutacyjnym zaznaczają „spoza obwodu”. 

 

3. Do klasy I sportowej przyjmowane są dzieci, które: 

• posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe  

w danej szkole lub danym oddziale. 

 

4. Kandydaci do klasy I sportowej kwalifikowani są na podstawie testów sprawności fizycznej. 

 

5. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan 

zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed 

przystąpieniem do próby sprawności fizycznej. 

 

6. Testy sprawności fizycznej odbędą się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  

w Gdańsku, w terminie: 11 – 12 maja 2021 roku, w godzinach: 800-1600. 

 W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

 funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

 i zwalczaniem COVID-19, godziny testów sprawności fizycznej są ustalane indywidualnie, 

 telefonicznie pod numerem: 531 940 561, mailowo: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl  

 lub dla posiadaczy poczty mailowej  GMAIL poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod 

 linkiem (kliknij tu). 

 

7. Podczas testów sprawności fizycznej, rodzic dziecka podpisuje zgodę na uczęszczanie kandydata do 

klasy sportowej o profilu gimnastyka sportowa – załącznik nr 1. 

 

8. Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej opracowane są przez Polski Związek 

Gimnastyczny. 

 

9. Do klasy I sportowej zapisanych zostanie maksymalnie 25 uczniów z najwyższym wynikiem próby 

sprawności. Próg punktowy ustalony jest przez PZG oraz szkołę. 

 

 

 

..….……………………………… 

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

mailto:a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl
https://forms.gle/6gFiyJ1WbWh7E6VR9

