
Informacja 
w sprawie naboru do oddziału sportowego w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

Szanowni Państwo 
Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz Harmonogramu rekrutacji do klas IV i VII sportowych  
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 informujemy o rozpoczęciu 
rekrutacji do oddziału sportowego do klasy czwartej  w dyscyplinie sportu zapasy. 
Uprzejmie informujemy, iż próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbywać się 
będą 25 i 26 marca 2019r  od godziny 8.00 na terenie Białołęckiego Ośrodka 
Sportu przy ulicy Strumykowej 21A.  
 
Załączniki do niniejszej informacji: 
1. Międzynarodowy test sprawności fizycznej 
2. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego  
 
 
 

Barbara Janowska  
Wicedyrektor szkoły 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

(Opis prób sprawnościowych - zasady uzyskiwania punktów) 

 

I. Próby sprawności fizycznej: 
 

1. Próba szybkości - Bieg na dystansie 50 m z pozycji stojącej. Próba powtarzana jest 
dwukrotnie. O wyniku decyduje czas biegu uzyskany w lepszej próbie. 
 

2. Skoczność - Skok w dal z miejsca. Kandydat wykonuje skok w dal z miejsca. Próba 
powtarzana jest dwukrotnie. Liczy się odległość od miejsca wybicia do ostatniego śladu 
pozostawionego na podłożu lub piachu. 
 

3. Wytrzymałość – bieg na dystansie 600 m. Na sygnał „na miejsca” kandydat staje za linią startu 
w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii 
mety. 
 

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni - kandydat ściska dynamometr ręką silniejszą. 
Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonywania 
próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała. Siła dłoni mierzona jest w 
kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób. Wymachy ręką w czasie pomiaru są 
niedozwolone, wykonaniu prób powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna.  
 

5. Wytrzymanie w zwisie na drążku- próba siły rąk i barków - z podstawionego krzesła lub 
ławeczki gimnastycznej badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie 
powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa 
aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad 
drążkiem. Próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej 
pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka. 
 

6. Próba zwinności - Bieg wahadłowy 4 x 10 m z pozycji stojącej z jednoczesnym przekładaniem 
z miejsca na miejsce klocka o boku 5 cm lub woreczka gimnastycznego. Próba powtarzana 
jest dwukrotnie. O wyniku decyduje czas biegu uzyskany w lepszej próbie. Próba zostaje 
unieważniona, gdy klocek lub woreczek gimnastyczny jest rzucony. Tak wykonaną próbę 
należy powtórzyć. 
 

7. Siła mięśni brzucha - badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami 
i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga 
partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany 
wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, 
ćwiczenie trwa 30 sekund. Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. 
Badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania 
skłonów. 
 

8. Próba gibkości - Skłon tułowia w przód z pozycji stojącej z wykorzystaniem podwyższenia. 
Kandydat wykonuje skłon tułowia w przód nie uginając kończyn dolnych w kolanach. Próba 
powtarzana jest dwukrotnie. O wyniku decyduje odległość na skali mierniczej zmierzona od 



punktu pomiaru do miejsca dotknięcia miary palcami. Skłon należy wykonać płynnie bez 
gwałtownych ruchów 

 

Uwaga: Przed rozpoczęciem każdej próby nauczyciel wychowania fizycznego 
opisuje i pokazuje kandydatom poprawność jej wykonania. Do testów sprawności 
fizycznej zostaną dopuszczeni kandydaci z pisemną zgodą rodziców/opiekunów 
prawnych. 

 

 

II. Zasady uzyskiwania punktów: 

1. Poziom przygotowania kondycyjnego ocenia się na podstawie uzyskanych wyników 

zamienionych na wartości punktowe i przyrównanych do norm . 

2. Wynik z testu sprawności fizycznej dla danego kandydata ustala się na zasadzie zsumowania 

punktów uzyskanych z poszczególnych prób sprawności fizycznej. 

3. W każdej z prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF) kandydat może 

uzyskać maksymalnie 100 punktów tak zwanych edukacyjnych. Według przelicznika 0,125 

ustalonego przez Polski Związek Zapaśniczy kandydat musi zdobyć minimum 100 punktów 

w MTSF aby uzyskał kwalifikację do klasy sportowej o profilu zapasy. 

4. Normy dla dzieci 9 i 10 letnich zliczane są oddzielnie, podobnie jak dla dziewcząt i chłopców. 

5. Wynik z testu sprawności fizycznej dla danego kandydata ustala się na zasadzie zsumowania 

punktów uzyskanych z poszczególnych prób sprawności fizycznej. Do klasy sportowej zostaje 

przyjętych kolejnych 26 osób na podstawie testu sprawności fizycznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WNIOSEK O  PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

Rok szkolny: …………………..  Klasa: ……………… 

DANE UCZNIA 

Nazwisko   

Imię  (pierwsze)  

Imię (drugie)   

PESEL 
Każda cyfra w oddzielnej kratce 

           

Data urodzenia 
dzień-miesiąc-rok 

 

Miejsce urodzenia  

Województwo  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania 

 
……… -………… 

 
…………………………………………. 

 
ul.  

Adres zameldowania na pobyt 
stały 

 
……… -………… 

 
…………………………………………. 

 
ul.  

Nr i adres szkoły rejonowej   
(w miejscu zameldowania na 
pobyt stały) ew. nr telefonu 

 

  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Nazwisko   

Imię   

Telefon kontaktowy   

 

 

…………………… 

(data) 

……………………………………………………. 

(podpis rodziców/opiekunów) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

 



Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera zwana dalej Administratorem. Jeśli chce Pan/Pani zapytać 
o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych:  

a) tel.: 22 510 36 20 wew. 233, 

b) e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl  

c) adres: 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 21a 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 
w związku z przyjęciem dzieci do Szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest 
zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Szkoła w związku z przyjmowaniem uczniów na podstawie 
wniosków/zgłoszeń/podań przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu 
zdrowia). Przetwarzanie danych osobowych w zależności od trybu regulującego proces przyjęcia dzieci do szkoły określają 
przepisy ustawy „Prawo oświatowe” (art. 130-164) oraz przepisy aktów prawa miejscowego, które uszczegóławiają kryteria 
przyjmowania dzieci do szkoły. W przypadku przetwarzania informacji dodatkowych, które rodzice z własnej woli przekazują 
do szkoły w celu uzasadnienia konieczności przyjęcia dziecka spoza obwodu, podstawą przetwarzania tych danych jest art. 
6 ust. 1 lit. e) RODO. 

3) Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych i uczęszczających do Szkoły oraz danych osobowych ich 
rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy „Prawo oświatowe” oraz aktami wykonawczymi 
wydanymi na podstawie tej ustawy. Jest to przede wszystkim rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dodatkowo dane osobowe dzieci będą gromadzone i przetwarzane w Systemie 
Informacji Oświatowej (SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Ponadto dane dzieci będą też 
przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy „Prawo oświatowe” w ramach założonego w szkole monitoringu wizyjnego 
służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Szkoły.  

4) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przyjęcia 
zgłoszenia, rozpatrzenia podania, a wobec dzieci przyjętych do Szkoły w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych 
i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia 
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

5) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci w celach rozpatrzenia wniosków 
rekrutacyjnych, podań i wniosków, a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Szkoły w celach 
kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.   

6) Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku 
rekrutacyjnym/zgłoszeniu/podaniu uniemożliwi przeprowadzenie procesu przyjęcia dziecka do placówki i rozpatrzenie 
wniosku/zgłoszenia/podania przez Szkołę.  

7) Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko 
jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać 
dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz 
Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się 
prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, firmy wykonujące usługi 
archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  przez okres przewidziany 

przepisami prawa, w szczególności ustawy „Prawo oświatowe” oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i 
brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

11) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych 
osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na 
podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia 
dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO. 

12) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

Warszawa, dn. _________201….r. 
 

 
 
 
Załączniki:    

1. Pisemna zgoda rodziców 
2. Orzeczenie lekarskie; 



 
…………………………………………. 

               Imię i nazwisko ucznia 

 
…………………………………………. 

 
                              klasa 

 
 
 

ZGODA RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy sportowej w 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera 
w  Warszawie, w której  prowadzone będzie szkolenie sportowe w  dyscyplinie sportu 
zapasy.  Oświadczam, że znane mi są wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji 
do klasy sportowej. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i 
nauczycielem wychowania fizycznego.  
 

 
 
                              
                                          ……………………………………………….. 

(data i podpis rodziców) 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORZECZENIE LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA SPORTU ZAPASY 
 
 
Zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu zapasy  
 
stwierdzam, że ..................................................................................................................  

(imię i nazwisko ucznia) 

 

PESEL..........................      ………………………………………………………………….. 
                                                                     (data urodzenia) 

 
jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej o profilu zapasy oraz  
 
amatorskiego uprawiania tej dyscypliny sportu.    
 
Wzrost: ...................., waga: ........................ 
 
Data badania ................................... 

 
........................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

podpis lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny 
sportowej lub innego uprawnionego lekarza 

 

 


