
Regulamin naboru  

do klasy I SP nr 5 w Skierniewicach 

 

Do klasy pierwszej SP nr 5 w Skierniewicach przyjmuje się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, 

rodzice których w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej otrzymali informację  

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej1: 

1. Z urzędu  dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 52. Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni 

składając do szkoły kartę zgłoszenia dziecka. 

2. Dodatkowo, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w klasach ogólnych, na wniosek  

rodziców (prawnych opiekunów) dzieci z  innych obwodów - kryteria naboru stanowią załącznik  

do Uchwały Nr XXXV/27/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2017 r.3  

3. Szkoła prowadzi szkolenie w oddziałach sportowych i szachowych. O przyjęciu dziecka do szkoły  

w wymienionych oddziałach, niezależnie od miejsca zamieszkania decydują:  

a) w przypadku klasy szachowej – suma zdobytych punktów podczas turnieju i rozmowy 

kwalifikacyjnej, w/g odrębnego regulaminu - zał. nr 1  

1. w przypadku klasy sportowej : 

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej; (dokument należy przedłożyć przed przystąpieniem do prób 

sprawności fizycznej) 

b) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

c) 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, w/g odrębnego regulaminu - zał. nr 2.4  

4. Liczbę oddziałów określa organ prowadzący. 

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów.5 

6. Informacje o kryteriach i zasadach naboru do SP nr 5 będą podawane przed sekretariatem szkoły  

i na stronie internetowej szkoły www.zsso-skierniewice.pl 

                                                 
1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011) 
2
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 

3 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także 

klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2019/2020. 
4 Wytyczne polskiego związku sportowego, właściwe dla sportu, w którym prowadzone  jest szkolenie sportowe (PZLA) 
5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.zsso.internetdsl.pl/
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4196
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4196
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2017&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=996&qppozycja=996
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1000&qppozycja=1000
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1290&qppozycja=1290
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1669&qppozycja=1669
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2019&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=2245&qppozycja=2245
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=20-02-2019&qindid=4252&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=691&qppozycja=691


Załącznik nr 1 

Regulamin naboru do klasy „szachowej” w ZSSO  

w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach. 

 
O kolejności przyjęć do klasy szachowej  decyduje suma zdobytych punktów podczas turnieju 

i rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Rodzaj zadania Ilość punktów 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

MISTRZOSTWA SKIERNIEWIC  

W SZACHACH PRZEDSZKOLAKÓW 

Udział w Mistrzostwach Skierniewic  

w Szachach Przedszkolaków 

1 miejsce – 18 punktów 

2 miejsce – 16 punktów 

3 miejsce – 14 punktów 

4 miejsce – 12 punktów 

5 miejsce – 11 punktów 

6 miejsce – 10 punktów 

7 miejsce – 9 punktów 

8 miejsce – 8 punktów 

     udział – 1 punkt 

 

18 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

Pamięć wzrokowa 

 zapamiętywanie obrazu 

 zapamiętywanie liczb 

 

1 - za każdy zapamiętany obraz 

1 - za każdą zapamiętaną liczbę 

 

21 

 

18 

Koncentracja, uwaga 1 - za każde zapamiętane słowo 13 

Czytanie 8 8 

Liczenie 12 12 

Razem: x 90 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Regulamin naboru do klasy „sportowej” w ZSSO  

w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach. 
 

 
O kolejności przyjęć do klasy sportowej decyduje suma zdobytych punktów przez dziecko 

podczas wybranych prób testu. 

 

MIEDZYNARODOWY TEST SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ (MTSF) opis wybranych 

prób: 

 

1.a.Bieg 50 m - próba szybkości biegowej 

a) wykonanie 

Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej 

wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej 

do mety. 

b) pomiar 

Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 

wykonanych prób. 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych próba zostanie przeniesiona do 

sali gimnastycznej w następującej formie: 

1.b. Bieg zwinnościowy: 

a) wykonanie 

Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej 

linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linie startu, gdzie kładzie 

klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie 

go ponownie  w półkolu. 

b) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s 

Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 

 

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) 

a) wykonanie 

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na 

odległość. 

b) pomiar 

Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość 

skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem pięt.                                            

 

3. Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 

a) wykonanie 

Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana 

wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad 

na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. 

b) pomiar 

Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm 

W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać 

płynnie bez gwałtownych przyruchów. 

 

 
 


