INFORMATOR
DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W KRAKOWIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

DANE PODSTAWOWE
/dyżury i godziny pracy dotyczą roku szkolnego 2021/2022/
KONTAKT:
strona: www.sp5.krakow.pl
email: poczta@sp5.krakow.pl
FB: Szkoła Podstawowa nr 5
adres: 30-079 Kraków, al. Kijowska 8
tel. 12 636 70 93,
fax. 12 638 14 17
DYREKTOR SZKOŁY:
p. Paweł Maślej
Dyżury dla rodziców –– wtorek 13.30 – 14.30 oraz czwartek 8.00-9.00 po wcześniejszym
umówieniu w sekretariacie
WICEDYREKTOR SZKOŁY:
p. Kinga Podolska
Dyżury dla rodziców – poniedziałek 10.00 – 11.00 oraz czwartek 15.30 - 16.30
WICEDYREKTOR SZKOŁY DS. SPORTOWYCH:
p. Jadwiga Suder
Dyżury dla rodziców – środa 15.30 – 16.30 oraz czwartek 10.00 -11.00
SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 -15.00, w dniu zebrań i dni otwartych
sekretariat pracuje od 7.30 do 17.00 - WTOREK - dzień bez stron
ADRESY E-MAIL:






Dyrektor szkoły: pawel.maslej@sp5.krakow.pl
Sekretariat : poczta@sp5.krakow.pl
Rada Rodziców: rada.rodzicow@sp5.krakow.pl
Zwolnienia z lekcji: zwolnienie@sp5.krakow.pl\
Adresy email nauczycieli:
 standardowo nazwisko.imię@sp5.krakow.pl /bez polskich znaków/;
 nauczyciele dwojga nazwisk w swoim adresie e-mail mają pierwszy
człon nazwiska;
 wyjątek stanowi adres nauczyciela: rozek.jedras.olga@sp5.krakow.pl
 wyjątek: pierwsze imię, potem nazwisko:
aleksander.sokol@sp5.krakow.pl

ŚWIETLICA SZKOLNA:
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
BIBLIOTEKA:
p. Barbara Gulińska - Furman
PON. - PT. 8.00 – 14.00
Strona 2 z 38

PEDAGODZY:
p. Kinga Podolska:
ŚR. 8.00 – 10.00, CZW. 11.00 – 16.00
1. Katarzyna Jaworska – Wilk /także doradztwo zawodowe /
PON. 9.00 – 12.00, ŚR, 9.30 - 12.30, CZW. 9.00 – 11.00
p. Inez Kijańska
PON. 10.00 - 12.30, 14.30 –16.00, WT. 9.00 – 12.40, 13.30 – 14.30, ŚR.13.30 – 16.30,
CZW. 14.00 - 18.00, PT. 9.00 - 11.30
LOGOPEDZI:
p. Barbara Berny
PON.15.30 - 18.30, WT. 14.30 - 17.00, ŚR. 13.00 -18.00
p. Inez Kijańska
PON. 12.30 – 14.30, WT. 12.45 - 15.25; ŚR. 12.45 - 13.30, PT. 11.45 - 14.30
PSYCHOLODZY:
p. Anna Jagielska
PON. 13.00 – 18.00, WT. 9.00 – 12.00, CZW. 8.00 – 11.00
p. Agnieszka Kielnar – Świętoniowska - oddelegowany do współpracy z naszą szkołą
pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2. Adres: 31-231 Kraków ul. Siewna
23d, tel./fax 12 415-69-68 e-mail: poradnia2krakow@op.pl Poradnia jest czynna: od
poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 18.00, w piątek w godz. 8.00 – 16.00. Dyżury na
terenie naszej szkoły będą odbywały się w bieżącym roku szkolnym w następujących
terminach:
 28.10.2021 r.: 13.00–16.00  04.01.2022 r.:15.00–18.00  07.04.2022 r.: 15.00–18.00
 25.11.2021 r.: 15.00–18.00  10.02.2022 r.: 15.00–18.00  12.05.2022 r.: 15.00–18.00
 16.12.2021 r.: 15.00–18.00  10.03.2022 r.: 15.00–18.00  02.06.2022 r.: 15.00–18.00
ETYKA:
p. Dorota Gumula - Pańszczyk


grupa 1: klasy I-III, środa 16.30 – 17.15,



grupa 2: klasy IV-VIII, wtorek 15.35-16.20.

PIELĘGNIARKA:
p. Anna Nęcką:
PON 11:00-14:35, WTO 11:00-14:35, ŚRO 07:25-15:00, CZW 07:25-15:00, PIĄ 11:00-14:35
STOŁÓWKA SZKOLNA:
Firma VITA COOK p. Małgorzata Kłosowka. Kontakt:
strona www https://vitacook.pl/sp5/?pum_form_popup_id=765 tel. 515922598.
Dzieci mogą korzystać z obiadów przygotowywanych na miejscu. Obiady wydawane są
w godzinach od 11.30 do 14.15.
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KADRA PEDAGOGICZNA / wykaz alfabetyczny/:
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

NAZWISKO I IMIĘ
Balcarek Ewa
Barszcz Sylwester
Baziak Joanna
Berny Barbara
Błasiak Jolanta
Bodzoń Beata
Bukowiec Marek
Bulwan Dominika
Chwistek-Kowalska Agnieszka
Drożdżejko Ewa
Drużbacka Anna
Drygała Karolina
Duda Simona
Dziadosz Joanna
Frandofert Mariola
Gagat Marcin
Gruszecka Magdalena
Gudowska Monika
Gulińska-Furman Barbara
Gumula-Pańszczyk Dorota
Habrat Barbara
Jagielska Anna
Jaworska-Wilk Katarzyna
Kijańska Inez
Klocek Olga
Kostrzewa Izabela
Kowalenko Maksim
Krakowiak Joanna
Krawczyk Aleksandra
Król Monika
Krzepowska Jolanta
Kulbicki Mariusz
Limanówka Ewelina
Madej - Tymicka Kinga
Madera Katarzyna
Maślej Paweł
Mińkowska Emilia
Muszyński Piotr
Olszańska Jolanta
Olszewska – Jakubek Klaudia
Onderka Violetta
Osiadły Marta
Piątek Gabriela
Piróg Iwona
Podolska Kinga
Polakiewicz Edyta
Povroznik Krystyna

NAUCZANY PRZEDMIOT
świetlica
gimnastyka sportowa
matematyka, fizyka
logopeda
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
gimnastyka sportowa
katecheza
pływanie
edukacja wczesnoszkolna, język polski dla obcokrajowców
edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, szachy
biologia, przyroda
świetlica
świetlica, siatkówka
język polski
gimnastyka sportowa
piłka nożna
świetlica, plastyka
gimnastyka sportowa
biblioteka
historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
język angielski
psycholog
muzyka, doradztwo zawodowe, pedagog
pedagog
siatkówka
język polski
gimnastyka sportowa
edukacja wczesnoszkolna, terapia
świetlica, matematyka
edukacja wczesnoszkolna
matematyka
gimnastyka sportowa
judo
język polski, język angielski
chemia, przyroda,
judo
świetlica
wychowanie fizyczne, pływanie
plastyka
matematyka
świetlica, terapia
religia
matematyka
edukacja wczesnoszkolna
doradztwo zawodowe, pedagog
matematyka
język angielski

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Rosłaniec Jadwiga
Rożek-Jędras Olga
Sajkiewicz Magdalena
Sanchez Martos Cristobal
Schab Joanna
Skrzyńska Magdalena
Smoleń-Włodarczyk Monika
Sobol Monika
Sokół Aleksander
Solarz-Kulbicka Małgorzata
Starowicz Marta
Stygar Szymon
Suder Jadwiga
Syryca Michał
Szamrej Monika
Ślażyńska Anna
Tempka Maria
Turlej-Rykowska Urszula
Twardowska Ewa
Tylek Dariusz
Uryga Paulina
Wanic Izabela
Witalis-Pomykała Aleksandra
Wójtowicz Małgorzata
Żochowska Iwona

język niemiecki
edukacja wczesnoszkolna, terapia
wychowanie fizyczne
język hiszpański
edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja wczesnoszkolna
pływanie
pływanie, siatkówka
informatyka, technika
gimnastyka sportowa
wychowanie fizyczne
pływanie
wychowanie fizyczne
pływanie
język angielski
biologia, przyroda, geografia
biologia, przyroda
język polski
taniec sportowy
judo
pływanie
religia
historia, wiedza o społeczeństwie
technika, świetlica
edukacja wczesnoszkolna, szachy

ZAJĘCIA DODATKOWE (W TYM PPP), KOŁA
ZAINTERESOWAŃ ORAZ KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
LP FORMA ZAJĘĆ
Gimnastyka z elementami
1.
judo
Konsultacje z przyrody
2.
Konsultacje z geografii
3.
Konsultacje z biologii
4.
Konsultacje z matematyki
5.
Logopedia
6.
Logopedia
7.
Logopedia
8.
Logopedia
9.
10. Logopedia
11. Logopedia
12. Logopedia
13. Logopedia
14. Logopedia

NAUCZYCIEL
Ewelina Limanówka
Anna Ślażyńska
Anna Ślażyńska
Maria Tempka
Jolanta Krzepowska
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny
Barbara Berny

DZIEŃ I GODZINA
Poniedziałek i środa:
12:30 – 13:30
Piątek: 7:10 – 7:55
Piątek: 7:10 – 7:55
Czwartek: 15:25 – 16:10
Wtorek: 7:30 – 8:00
Poniedziałek: 15:45 – 16:30
Poniedziałek: 16:35 – 17:20
Poniedziałek: 17:25 – 18:10
Wtorek: 14:30 – 15:15
Wtorek: 15:20 – 16:05
Wtorek: 16:10 – 16:55
Środa: 11:45 – 12:30
Środa: 12:50 – 14:35
Środa: 14:40 – 15:25

ADRESACI
Klasy I-III

5a, 5b, 6a, 6b, 8d
4c
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia
Logopedia

25.

Zajęcia dla cudzoziemców

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców

32.

Zajęcia dla cudzoziemców

33.

Zajęcia dla cudzoziemców

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców

46.

Zajęcia dla cudzoziemców

47.

Zajęcia dla cudzoziemców

48.

Zajęcia dla cudzoziemców

49.

Zajęcia dla cudzoziemców

50.

Zajęcia dla cudzoziemców

51.

Zajęcia dla cudzoziemców

52.

Zajęcia dla cudzoziemców

53.

Zajęcia dla cudzoziemców

Barbara Berny
Barbara Berny
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Inez Kijańska
Urszula TurlejRykowska
Anna Drużbacka
Edyta Polakiewicz
Jolanta Błasiak
Jolanta Błasiak
Jolanta Błasiak
Jolanta Błasiak
Magdalena
Skrzyńska
Magdalena
Skrzyńska
Izabela Kostrzewa
Izabela Kostrzewa
Iwona Żochowska
Iwona Żochowska
Iwona Błasiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Joanna Krakowiak
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Agnieszka Chwistek

Środa: 15:30 – 16:15
Środa: 16:20 – 17:05
Poniedziałek: 12:30 – 13:15
Poniedziałek: 13:45 – 14:30
Wtorek: 12:45 – 13:30
Wtorek: 14:40 – 15:25
Środa: 12:45 – 13:30
Piątek: 11:45 – 12:30
Piątek: 12:35 – 13:20
Piątek: 13:30 – 14:15

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Wtorek: 13:30 – 15:00

Wybrani uczniowie

Czwartek: 7:05 – 7:50
Czwartek: 12:45 – 13:30
Poniedziałek: 13:45 – 14:30
Wtorek: 12:45 – 14:30
Środa: 13:45 – 14:30
Czwartek: 12:45 – 13:30

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Wtorek: 12:45 – 13:30

Wybrani uczniowie

Środa: 13:45 – 14:30

Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 7:05 – 7:50
Czwartek: 7:05 – 7:50
Poniedziałek: 16:10 – 16:55
Środa: 16:10 – 16:55
Czwartek: 16:10 – 16:55
Poniedziałek: 7:10 – 7:55
Wtorek: 7:10 – 7:55
Środa: 7:10 – 7:55
Czwartek: 7:10 – 7:55
Piątek: 7:10 – 7:55
Poniedziałek: 11:40 – 12:25
Czwartek: 12:30 – 13:15

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 9:50 – 11:30

Wybrani uczniowie

Wtorek: 10:45 – 11:30

Wybrani uczniowie

Wtorek: 18:15 – 18:30

Wybrani uczniowie

Środa: 18:15 – 18:30

Wybrani uczniowie

Środa: 18:45 – 19:15

Wybrani uczniowie

Czwartek: 16:10 – 16:55

Wybrani uczniowie

Piątek: 9:50 – 10:35

Wybrani uczniowie

Piątek: 10:45 – 11:30

Wybrani uczniowie
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54.

Zajęcia dla cudzoziemców

55.
56.

Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców

57.

Zajęcia dla cudzoziemców

58.

Zajęcia dla cudzoziemców

59.
60.
61.
62.
63.
64.

Zajęcia dla cudzoziemców
Zajęcia dla cudzoziemców
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna

65.

Terapia pedagogiczna

66.

Terapia pedagogiczna

67.

Terapia pedagogiczna

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

79.
80.
81.

Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
Zajęcia rozwijające (ews)
– język angielski
Zajęcia rozwijające (ews)
Zajęcia rozwijające (ews)
Zajęcia rozwijające (ews)

82.

Zajęcia rozwijające (ews)

83.
84.
85.

Zajęcia rozwijające (ews)
Zajęcia rozwijające (ews)
Zajęcia rozwijające (ews)
Zajęcia rozwijające –
język angielski
Zajęcia rozwijające –
język angielski
Zajęcia rozwijające –
język niemiecki
Zajęcia rozwijające matematyka

78.

86.
87.
88.
89.

- Kowalska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Ewa Drożdżejko
Ewa Drożdżejko
Kinga Madej Tymicka
Kinga Madej Tymicka
Joanna Schab
Joanna Schab
Violetta Onderka
Violetta Onderka
Violetta Onderka
Violetta Onderka
Magdalena
Gruszecka
Magdalena
Gruszecka
Magdalena
Gruszecka
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Olga Rożek - Jędras
Magdalena
Skrzyńska
Joanna Krakowiak
Iwona Żochowska
Ewa Drożdżejko
Agnieszka Chwistek
- Kowalska
Joanna Schab
Olga Rożek - Jędras
Jolanta Błasiak

Piątek: 13:45 – 14:30

Wybrani uczniowie

Wtorek: 11:45 – 12:30
Czwartek: 15:20 – 16:05

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 13:45 – 15:25

Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 15:35 – 17:15

Wybrani uczniowie

Czwartek: 9:40 – 10:25
Piątek: 14:30- 15:15
Wtorek: 8:00 – 8:45
Wtorek: 12:45 – 13:30
Środa: 13:30 – 14:15
Piątek: 12:45 – 13:30

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Środa: 12:45 – 13:30

Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 14:40 – 15:25

Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 15:35 – 16:20

Wybrani uczniowie

Poniedziałek: 16:10 – 16:55
Wtorek: 10:45 – 11:30
Wtorek: 13:45 -14:30
Środa: 14:40 – 15:25
Środa: 15:25 – 16:05
Środa: 16:10 – 16:55
Czwartek: 9:50 – 10:35
Czwartek: 10:45 – 11:30
Czwartek: 16:30 – 17:15
Piątek: 12:45 – 13:30

Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie
Wybrani uczniowie

Piątek: 15:20 – 15:05

1c

Poniedziałek: 12:30 – 14:00
Wtorek: 10:45 – 11:30
Środa: 10:45 – 11:30

1a
1b
Wybrani uczniowie

Środa: 16:10 – 16:55

2c

Środa: 15:20 – 16:05
Wtorek: 16:05 – 16:55
Piątek: 11:45 – 12:30

Wybrani uczniowie
3b
Wybrani uczniowie

Barbara Habrat

Wtorek: 13:45 – 14:30

6c

Kinga Madej Tymicka

Środa: 13:45 – 14:30

4c

Jadwiga Rosłaniec

Czwartek: 7:15 – 8:00

Wybrani uczniowie

Klaudia Olszewska Jakubek

Wtorek: 7:05 – 7:50

Wybrani uczniowie
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90.
91.
92.

Zajęcia rozwijające matematyka
Zajęcia rozwijające –
warsztaty fotograficzne
Zajęcia rozwijające –
język polski

93.

Zajęcia rozwijające

94.

Zajęcia rozwijające

95.

Zajęcia rozwijające

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze
(ews)
Zajęcia wyrównawcze –
język angielski
Zajęcia wyrównawcze –
język angielski
Zajęcia wyrównawcze matematyka
Zajęcia wyrównawcze matematyka
Zajęcia wyrównawcze matematyka
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze chemia
Zajęcia wyrównawcze chemia
Zajęcia wyrównawcze –
język polski
Zajęcia wyrównawcze –

Klaudia Olszewska Jakubek

Piątek: 7:05 – 7:50

Wybrani uczniowie

Aleksander Sokół

Czwartek: 13:45 – 14:30

Wybrani uczniowie

Urszula Turlej Rykowska
Barbara Gulińska Furman
Barbara Gulińska Furman
Katarzyna Jaworska
- Wilk

Czwartek: 13:45 – 14:30

8b

Wtorek: 12:00 – 12:45

Wybrani uczniowie

Wtorek: 13:00 – 13:45

Wybrani uczniowie

Czwartek: 13:30 – 15:20

Wybrani uczniowie

Joanna Krakowiak

Środa: 11:30 – 13:00

Wybrani uczniowie

Iwona Żochowska

Wtorek: 15:15 – 16:00

Wybrani uczniowie

Magdalena
Skrzyńska
Agnieszka Chwistek
- Kowalska

Wtorek: 16:10 – 16:55

Wybrani uczniowie

Czwartek: 15:20 – 16:05

2c

Ewa Drożdżejko

Poniedziałek: 10:45 –
11:30

Wybrani uczniowie

Joanna Schab

Czwartek: 10:40 – 11:25

Wybrani uczniowie

Joanna Schab

Piętak: 10:40 – 11:25

Wybrani uczniowie

Jolanta Błasiak

Wtorek: 13:00 – 13:45

Wybrani uczniowie

Olga Rożek - Jędras

Wybrani uczniowie

Krystyna Povroznik

Środa: 7:05 – 7:50

8d

Monika Szamrej

Piątek: 13:30 – 14:15

Wybrani uczniowie

Klaudia Olszewska Jakubek

Poniedziałek: 12:45 – 13:30

6c

Edyta Polakiewicz

Środa: 7:05 – 7:50

7d

Gabriela Piątek

Wtorek: 14:45 – 15:25

5a

Jolanta Krzepowska
Jolanta Krzepowska
Jolanta Krzepowska
Jolanta Krzepowska

Poniedziałek: 13:45 – 14:30
Poniedziałek: 8:55 – 9:40
Poniedziałek: 14:40 – 15:25
Czwartek: 13:45 – 14:30

8c
7a
7a
4c

Katarzyna Madera

Wtorek: 14:40 – 15:25

7d

Katarzyna Madera

Środa: 8:00 – 8:45

8d

Urszula Turlej Rykowska
Joanna Dziadosz

Poniedziałek: 13:45 – 14:30

7c

Poniedziałek: 14:30 – 16:30

Wybrani uczniowie
Strona 8 z 38

język polski
118. Zajęcia wyrównawcze

Izabela Kostrzewa

Piątek: 7:05 – 7:50

Wybrani uczniowie

HISTORIA SZKOŁY:
Szkoła Podstawowa nr 5 powstała w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa
Polskiego”. 19 listopada 1960 roku nastąpiło uroczyste przekazanie władzom oświatowym
budynku w rejonie ulic: Chocimskiej i alei Kijowskiej (wtedy alei Inwalidów).
7 grudnia 1960 roku naukę rozpoczęło 1047 uczniów w 26 oddziałach. W ciągu kolejnych lat
szkoła bardzo szybko się rozrosła. Swoisty rekord przypadł na rok szkolny 1964/65 –
funkcjonowało wówczas aż 37 oddziałów, w których uczyło się 1426 uczniów! Poniżej kilka
ważnych wydarzeń z historii:
 1960 r. - rozpoczęcie nauki w SP nr 5. Funkcję dyrektora szkoły powierzono Michałowi
Sitarskiemu.
 1970 r. - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Jan Górny. Szkoła przyjmuje imię
Ludwika Waryńskiego.
 1975 r. - Jubileusz 15 – lecia szkoły. Z tej okazji sztandar szkole przekazało
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie.
 1990 r. - Rada Pedagogiczna decyduje o rezygnacji z patronatu Ludwiga Waryńskiego i
o usunięciu tablicy z jego imieniem.
 1991 r. - dyrektorem szkoły zostaje Marian Sajkiewicz.
 1997 r. - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Aldona Kawa.
 2001 r. - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51, w którego skład weszły
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 i Gimnazjum Sportowe nr 76.
 2008 r. - powierzenie funkcji dyrektora szkoły Katarzynie Dobrowolskiej.
 2009 r. - szkoła przyjmuje imię Polskich Olimpijczyków. Uroczyste przekazanie
nowego Sztandaru Szkoły zaprojektowanego przez p. Annę Tabisz.
 2010 r. - Jubileusz 50 – lecia szkoły.
 2013 r. - dyrektorem szkoły zostaje Paweł Maślej.
 2017 r. - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 w związku z reformą systemu edukacji
przekształcił się w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 5 im.
Polskich Olimpijczyków.
 2018 r. konkurs na stanowisko dyrektora szkoły ponownie wygrywa Paweł Maślej. Przy
szkole rozpoczęła się budowa basenu.
 2020 r. zakończenie budowy basenu wraz z zapleczem rekreacyjnym i odnową
biologiczną. Zbiegło się ono z obchodami Jubileuszu 60-lecia szkoły, które ze względu
na pandemię odbyły się głównie w formie zdalnej.

Od ponad 30 lat szkoła współpracuje z klubami sportowymi: TS Wisła Kraków i WKS
Wawel Kraków w organizowaniu i prowadzeniu klas sportowych. Najdłuższą historię mają
klasy gimnastyki sportowej, piłki siatkowej i pływania. W ostatnich latach do dyscyplin tych
dołączyły: judo, taniec sportowy, koszykówka, szachy. W marcu 2017 r zostało podpisane
trójstronne porozumienie pomiędzy szkołą a TS Wisła Kraków i VII Liceum
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Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej, a w grudniu 2019 r. pomiędzy szkołą, KS
Prądniczanka i Społecznym Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka
Reymonta dotyczące. Obydwa porozumienia mają na celu zapewnienie młodzieży
wszechstronnego rozwoju intelektualnego i sportowego oraz dać potencjalną możliwość
kontynuowania nauki w szkołach średnich. Od 2017 r. w szkole funkcjonują klasy
mistrzostwa sportowego z gimnastyki sportowej dziewcząt, a od 2021 r. także z pływania.

OPIS SZKOŁY
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków znajduje się
w centrum Krakowa w dzielnicy Krowodrza. Jest bardzo dobrze skomunikowana praktycznie
z każdą częścią miasta – w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji
zbiorowej, zarówno autobusowej, jak i tramwajowej. Obecnie w szkole funkcjonuje 25
oddziałów, do których uczęszcza ponad 400 uczniów. Zajęcia odbywają się w godzinach
między 7.00 a 17.15. Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne
(w każdej znajduje się komputer i projektor multimedialny). Do dyspozycji nauczycieli jest
też 5 tablic interaktywnych, duży monitor interaktywny oraz drukarka 3D. Szkoła posiada
między innymi specjalistyczne pracownie:
 przyrodniczą,
 muzyczną,
 matematyczną,

 językową,
 plastyczno - techniczną,
 historyczną

 informatyczną,
 fizyczno – chemiczną

W bibliotece szkolnej uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru, także w formie
audiobooków. W skład bazy sportowej wchodzi sala gimnastyczna, sala do zajęć tanecznych.
Dodatkowo w listopadzie 2020 roku został otwarty nowoczesny 25 metrowy basen
z podnoszonym dnem oraz zapleczem sportowo - rekreacyjnym w postaci: sali
sportowej, sali judo z siłownią oraz jacuzzi, saunami (suchą i mokrą), grotą solną,
pomieszczeniem odnowy biologicznej i salka konferencyjną. Ten nowoczesny obiekt jest
połączony bezpośrednio korytarzem ze szkołą i jest jej integralną częścią. Uczniowie mają
również do dyspozycji odnowione boisko wielofunkcyjne z oświetleniem, plac zabaw
zewnętrzną siłownię, profesjonalną skocznię do skoków w dal, zewnętrzne stoły: szachowe
i do tenisa stołowego oraz duży ogrodzony teren zielony. Nowy budynek wraz z basenem jest
dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Świetlica jest czynna od godziny 7.00, aż do godziny 18.00. Cały budynek oraz teren wokół
szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym. Opiekę medyczną przez pięć dni
w tygodniu sprawuje pielęgniarka. Na terenie szkoły działa spółdzielnia uczniowska, która
prowadzi sklepik szkolny. Dodatkowe automaty sprzedażowe oferują wyłącznie produkty
spełniające wymogi rozporządzenia dotyczącego sprzedaży produktów żywnościowych
w szkole. W ostatnich latach wykonano generalny remont łazienek przystosowując je także do
potrzeb sześciolatka. Przy szkole znajduje się parking zamykany szlabanami, które
uruchamiane są także przez rodziców za pomocą telefonu komórkowego.
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Rodziny i dzieci wymagające pomocy są pod stałą opieką trzech pedagogów szkolnych oraz
psychologa. Prowadzą oni w zależności od potrzeb zajęcia wychowawcze, terapię
pedagogiczną oraz terapeutyczne Treningu Zastępowania Agresji oraz zapewniają pomoc
dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzą działania profilaktyczne na
terenie szkoły oraz współpracują z rodziną i instytucjami wspierającymi. Dzieci objęte są
również pomocą logopedyczną realizowaną w szkole. W ramach współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną dyżury na terenie szkoły pełni także psycholog, Do
dyspozycji uczniów jest dwóch doradców zawodowych. Od 2015 roku szkoła realizuje
program wsparcia dzieci z problemami edukacyjnymi „Akademia Przyszłości” oraz
współpracuje ze świetlicą środowiskową "Słoneczko". Od pięciu lat klasy programowo
najwyższe mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego do 5 godzin w tygodniu. Od
roku szkolnego 2021/2022 rozszerzyliśmy ofertę językową dla naszych uczniów o język
hiszpański. Klasy siódme mogą dokonywać wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego
pomiędzy niemieckim i hiszpańskim. Nauczyciele od lat prowadzą też zajęcia dodatkowe
oraz konsultacje dla uczniów. Łącznie w bieżącym roku szkolnym nauczyciele realizują 118
form wsparcia i rozwoju w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, także dla
uczniów zdolnych.
Już od kilkudziesięciu lat szkoła prowadzi klasy sportowe, w których realizowane są
następujące dyscypliny:
 w klasach I - III gimnastyka sportowa, pływanie,
 w klasach IV - VIII gimnastyka sportowa, pływanie, judo, siatkówka, taniec sportowy.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie klasy I o profilu: pływanie,
gimnastyka sportowa dziewcząt, piłka siatkowa oraz ogólną z dodatkowymi zajęciami
judo.
W przypadku klasy IV będą to: gimnastyka sportowa dziewcząt, piłka nożna chłopców,
piłka siatkowa dziewcząt, pływanie, judo, oraz klasa ogólną.
Klasy sportowe realizują taki sam program nauczania poszczególnych przedmiotów jak klasy
ogólne. W przypadku konieczności przemieszczania się na zewnętrzne obiekty sportowe
nauczyciele szkoły zapewniają opiekę podczas przejść na i z treningów. W ramach
współpracy kluby oferują naszym podopiecznym także możliwość udziału w zimowych
i letnich obozach sportowych. Wybrane klasy I - III realizują również innowacyjny program
"Edukacja przez szachy". Zajęcia w dużej części odbywają się na terenie szkoły.
W przypadku zajęć szkolnych realizowanych na zewnętrznych obiektach sportowych, szkoła
zapewnia dojście i powrót na takie zajęcia pod opieką trenerów – nauczycieli szkoły.
Źródłem naszych sukcesów jest w dużej mierze ścisłe współdziałanie z rodzicami, trenerami
i nauczycielami we wszystkich istotnych dla pozytywnego rozwoju dziecka kwestiach,
indywidualne podejście do ucznia zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
zdrowie i bezpieczeństwo. Wymiernym efektem działalności szkoły są osiągnięcia jej
uczniów. Od lat uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych uzyskują tytuły
finalistów i laureatów. Nasi sportowcy rokrocznie mogą szczycić się medalami zdobytymi
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w zawodach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Warto chociażby
nadmienić, że dwie absolwentki naszej szkoły, trenujące gimnastykę sportową,
reprezentowały Polskę na letnich Igrzyskach Olimpijskich: Katarzyna Jurkowska - Kowalska
w 2016 r. w Rio de Janeiro oraz Gabriela Sasnal /Janik/ w Tokio w 2021 r. Od września 2017
r. dzięki determinacji szkoły, trenerów i rodziców udało się utworzyć po raz pierwszy
w historii szkoły klasy mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej dziewcząt, a od
2020 r. także z pływania.
Obecnie szkoła posiada następujące certyfikaty:
 „Szkoły z klasą”
 „Szkoły promującej
 „Szkoły bez przemocy”
zdrowie”
 „Szkoły z pasją”
 „Trzymaj formę”

 „Wielkiego serca”

Jesteśmy także „Szkołą ćwiczeń” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W latach 2012 - 2014 realizowany był w szkole projekt Comenius. Nasi uczniowie odwiedzili
Turcję i Cypr. W przyszłości planujemy dołączyć do projektu Erasmus. Nasi uczniowie wraz
z rodzicami bardzo aktywnie włączają się w akcje wolontaryjne organizowane w szkole.
Współpracujemy i wspieramy wiele fundacji i stowarzyszeń. Na terenie szkoły działa
Związek Harcerstwa Polskiego - Szczep Północna Gwiazda. Współpracujemy także z domem
kultury Dom Harcerza, oferując wspólnie dodatkowe zajęcia na terenie szkoły. Jest to między
innymi język francuski. Fakultatywnie odbywają się też zajęcia muzyczne /nauka gry
na instrumentach/, języka angielskiego, robotyki itp.

KLASY OGÓLNE
Oprócz klas sportowych istnieje możliwość nauki w oddziałach ogólnodostępnych. Zajęcia
dydaktyczne w tych klasach rozpoczynają się codziennie o godzinie 8.00, a kończą ok.
godziny 12.00. Uczniowie mogą uczestniczyć także wielu zajęciach dodatkowych
rozwijających oraz zajęciach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także sportowych
takich jak judo, taniec. Klasy ogólne realizują dodatkowa godzinę wychowania fizycznego,
wykraczającą poza standardowe pensum, w formie zajęć w basenie. Wszystkie klasy, które
nie są klasami pływackimi mogą wybrać w ramach 3 i 4 godziny wychowania fizycznego
także zajęcia w basenie.
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SPORT W SZKOLE
Kontynuując nasze sportowe tradycje, wzbogaceni pięknym obiektem sportowym,
prowadzimy nabór do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej
(w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia dziecka także do innej
klasy).
W naszej szkole:










zapewniamy wysoką jakość kształcenia
proponujemy zajęcia dodatkowe - rozwijające i wyrównawcze
przez sport dajemy możliwość aktywnego wykorzystania czasu wolnego
przez sport rozwijamy w dzieciach obowiązkowość, zdyscyplinowanie i umiejętność
radzenia sobie w chwilach zwycięstwa i porażki
doskonalimy umiejętności sportowe charakterystyczne dla danej dyscypliny sportu
zapewniamy harmonijny rozwój psychofizyczny
zapewniamy pomoc pedagoga, logopedy
organizujemy opiekę w świetlicy od godz. 7:00 do 18:00
zapewniamy przyjazną atmosferę

Własne obiekty sportowe:










basen 25m
sala gimnastyczna duża
sala gimnastyczno – treningowa
siłownia wewnętrzna z salą judo
salka taneczna
wielofunkcyjne boisko tartanowe z oświetleniem i trybunami
bieżnia ze skocznią do skoku w dal
siłownia zewnętrzna
plac zabaw dla dzieci

WAŻNE INFORMACJE:
1. Szkoła w związku z nauką i szkoleniem sportowym w oddziałach sportowych /
mistrzostwa sportowego nie pobiera żadnych opłat od rodziców. Ewentualna
decyzja o przynależności do konkretnego klubu sportowego i wynikająca z tego
możliwość udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki
sportowe, wiąże się z koniecznością opłacania składek członkowskich na rzecz
klubu, opłat za licencje zawodnicze, opłat startowych w zawodach itp. Kwestie te są
wyłącznym obszarem uzgodnień między klubem, a rodzicami, szkoła nie jest stroną
tych ustaleń. Także ewentualny udział w obozach proponowanych i organizowanych
przez kluby, czy związki sportowe niesie za sobą dodatkowe koszty.
2. W klasie trzeciej rodzice/uczniowie ponownie dokonują wyboru dalszej ścieżki
kształcenia. Mogą wtedy wybrać jedną z proponowanych przez szkołę dyscyplin
sportowych, zmienić dotychczas uprawiany sport lub zrezygnować z jego
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3.

4.

5.

6.

7.

uprawiania przechodząc do oddziału ogólnego. Klasy trzecie nie zamieniają się
zatem automatycznie w klasy czwarte o tym samym profilu.
W klasie trzeciej organizowane są testy z pływania i gimnastyki weryfikujące
możliwość dalszego szkolenia sportowego w tych dyscyplinach. W przypadku
oddziałów pływackich w momencie przejścia do oddziału mistrzostwa sportowego
(od klasy szóstej) także organizowane są testy.
We wszystkich oddziałach sportowych / mistrzostwa sportowego w trakcie szkolenia
odbywają się różnego rodzaju próby i testy sprawdzające opanowanie określonych
wymagań wynikających z programów szkolenia sportowego danego związku oraz
weryfikujące postępy i rozwój sportowy danego zawodnika.
W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub
opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia
szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego
semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.
W trakcie szkolenia sportowego w oddziale sportowym / mistrzostwa sportowego
kluby wymagają posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzonych przez
lekarza uprawnionego do orzekania w zakresie sportu.
Liczba godzin wychowania fizycznego i zajęć sportowych bywa różna na
poszczególnych etapach nauki w szkole podstawowej. Wynika to z programów
szkolenia polskich związków sportowych. Poniżej aktualny wykaz tych godzin:
KLASA

PŁYWANIE

GIMNASTYKA

P. SIATKOWA

Klasa 1 3+7 godzin
3+15 godzin
Klasa 2 3+7 godzin
3+15 godzin
Klasa 3 3+8 godzin
3+15 godzin
Klasa 4 2+12 godzin 2+18 godzin
Klasa 5 2+16 godzin 2+18 godzin
Klasa 6 2+18 godzin 2+20 godzin
Klasa 7 2+21 godzin 2+22 godziny
Klasa 8 2+24 godziny 2+22 godziny

3+7 godzin
3+7 godzin
3+7 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
2+8 godzin
2+8 godzin

JUDO

P. NOŻNA

----------------- --------------------------------- -------------------------------- ---------------4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin
4+6 godzin

PŁYWANIE
Informacje ogólne
Uczniowie klas pływackich zaczynają swą przygodę ze sportem od klasy pierwszej szkoły
podstawowej. Rozwój umiejętności pływackich i budowa siły charakteru odbywa się przez
codzienną pracę podczas treningów w basenie oraz sali gimnastycznej. Nie jest wymagana
wcześniejsza umiejętność pływania – to my nauczymy Twoje dziecko pływać! Uczniowie
klas pływackich biorą udział w zawodach a także obozach sportowych. Szkoła współpracuje
z TS Wisłą Kraków. Program szkolenia sportowego w tych klasach jest realizowany
równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia
ogólnego.
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Informacje szczegółowe
 Zajęcia pływackie odbywają się na nowym obiekcie sportowym (basen i sala
gimnastyczna) przy szkole (al. Kijowska 8).
 Przy rekrutacji do pierwszej klasy o profilu pływackim kandydat przystępuje do prób
sprawnościowych w terminach wyznaczonych przez szkołę, oraz dostarcza
zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu.
 W klasie trzeciej rodzice ponownie decydują o dalszej formie edukacji. Mogą
kontynuować, za zgodą trenerów, pływanie lub wybrać inną dyscyplinę od klasy
czwartej, ewentualnie zrezygnować z uprawiania sportu przechodząc do klasy ogólnej.
 Uczniowie chcący kontynuować swą przygodę sportową z pływaniem w klasach
starszych, przystępują do testu sprawnościowego- zgodnego z wymogami
i procedurami Polskiego Związku Pływackiego.
 Terminy testów sprawnościowych do klasy I – sportowej:
02.03.2022 r. oraz 16.03.2022 r. godz. 17.00 sala gimnastyczna w szkole

 Termin testów sprawnościowych
do klasy IV - sportowej:
16.03.2022 r. godz. 16.00 basen szkolny

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY
PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM
/na podstawie wytycznych szkolnych trenerów pływania/

Wymogi niezbędne:
1. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia.
2. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
3. Zaliczenie testu sprawności, który składa się z 5 zadań w hali sportowej (nie jest
wymagana umiejętność pływania!).
Opis testu:
Na sprawdzian, który odbywa się w hali dzieci przynoszą strój sportowy oraz obuwie
sportowe.
Charakterystyka ćwiczeń:
1. Bieg truchtem wokół sali (3 okrążenia), szybkość biegu (1 długość sali). 0-10 pkt
2. Gibkość – skłon tułowia w przód. Stanie w pozycji „na baczność”, wykonanie ciągłym
powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach. 0-10 pkt
3. Praca ramion i jej koordynacja. Umiejętność krążenia ramion w przód i tył ręki
prawej, ręki lewej, oburącz. 0-10 pkt
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4. Siła mięśni brzucha. Umiejętność uniesienia obunóż w pozycji leżącej. Praca nóg w
płaszczyźnie naprzemianstronnie w pozycji leżącej.0-10 pkt
5. Rzut i chwyt piłki. Umiejętność rzutu piłki do nauczyciela i złapanie piłki od
nauczyciela (piłka gumowa, dziecięca). 0-10 pkt
Punktacja testów:
Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
 0 – 20 pkt – poziom słaby, grupa sprawnościowa – „2”
 21 – 30 pkt – poziom średni, grupa sprawnościowa –„3”
 31 – 40 pkt – poziom dobry, grupa sprawnościowa –„4”
 41 – 50 pkt – poziom bardzo dobry, grupa sprawnościowa –„5”

Aby otrzymać kwalifikacje do pierwszej klasy pływackiej trzeba uzyskać
minimum 31 punktów.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY
CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM
/na podstawie wytycznych PZ Pływackiego/

Wymogi niezbędne:
1. Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia.
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
3. Zaliczenie testu sprawności, na poziomie co najmniej dobrym.
Testy sprawności pływackiej:
Kandydat ma prawo do wykonania jeden raz każdej próby sprawdzianu pływackiego. Za
poprawne wykonanie danej umiejętności pływackiej kandydat otrzymuje punkty. Przy
ocenianiu podstawowych czynności pływackich i skoków do wody (w zależności od techniki
wykonania) badany może uzyskać od 0 – 3 pkt., w przypadku ruchów kończyn na dystansie
kandydat może uzyskać od 0 – 5 pkt. (2 pkt. dodatkowo można uzyskać za przepłynięcie
dystansu 15 m). Najwyższą ilość punktów przyznaje się za pływanie techniką kraul na
grzbiecie i na piersiach na dystansie 25 m od 0 – 10 pkt., gdyż ocenie szczegółowej podlega:
ułożenie ciała na wodzie, naprzemianstronna praca kończyn, ugięcie nóg w stawach
kolanowych, ułożenie stopy, przenoszenie ramion nad wodą, włożenie ręki do wody i jej
wyjęcie, oddychanie, koordynacja ruchów. Za każdy poprawnie wykonany element
techniczny kandydat otrzymuje 1 pkt. Za cały test sprawności pływackiej kandydat może
uzyskać maksymalnie 50 pkt. Na podstawie uzyskanych wyników z poszczególnych testów
określa się poziom umiejętności pływackich i utworzy grupy sprawnościowe uczniów wg
następujących kryteriów:
0 – 20 pkt. – poziom słaby, grupa sprawnościowa – „1”,
21 – 30 pkt. – poziom średni, grupa sprawnościowa –„2”,
31 – 40 pkt. – poziom dobry, grupa sprawnościowa –„3”,
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41 – 50 pkt. – poziom bardzo dobry, grupa sprawnościowa –„4”.
Na test umiejętności pływackich składa się: 11 zadań pływackich:
1. Wydechy do wody:
 0 pkt. brak wykonania wydechu do wody,
 1 pkt. pojedyncze wydechy do wody,
 2 pkt. wykonanie co najmniej 5 wydechów do wody,
2. Skok na nogi do wody głębokiej ze słupka:
 0 pkt. brak wykonania skoku do wody,
 1 pkt. skok do wody z siadu,
 2 pkt. skok do wody na nogi z makaronem,
 3 pkt. skok do wody na nogi bez makaronu.
3. Leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) –
utrzymanie równowagi ciała i pływalność
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie z przyborem (makaron, deska),
 2 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie – nogi opadają,
 3 pkt. meduza w pozycji na grzbiecie – wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.
4. Leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) –
utrzymanie równowagi ciała i pływalność
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. meduza w pozycji na piersiach z przyborem (makaron, deska),
 2 pkt. meduza w pozycji na piersiach – nogi opadają,
 3 pkt. meduza w pozycji na piersiach – wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.
5. Nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu:
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. zanurzenie głowy pod lustro wody,
 2 pkt. zejście po żerdzi pod lustro wody i wyjęcie przedmiotu,
 3 pkt. Wyłowienie przedmiotu z dna o głębokości 1-1,2 m.
6. Poślizg na piersiach na odcinku 5m:
 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na piersiach,
 1 pkt. poślizg na piersiach z przyborem (deska, makaron),
 2 pkt. poślizg na piersiach do 5 m,
 3 pkt. poślizg na piersiach powyżej 5 m.
7. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m:
 0 pkt. brak podjęcia próby poślizgu na grzbiecie,
 1 pkt. poślizg na grzbiecie z przyborem (deska, makaron),
Strona 17 z 38




2 pkt. poślizg na grzbiecie do 5 m,
3 pkt. poślizg na grzbiecie powyżej 5 m.

8. Praca nóg do kraula na grzbiecie /0-5 pkt./
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, makaron) na
odc. 10m,
 2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, makaron) na
odc. 15m,
 3 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie bez przyboru 15 m.
 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula n grzbiecie bez przyboru powyżej 15 m.

9. Praca nóg do kraula na piersiach /0-5 pkt./
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na
odc.10m,
 2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na
odc. 15m,
 3 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na
odcinku 25 m.
 5 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, makaron) na
odcinku powyżej 25 m.
10. Technika pływania kraulem na grzbiecie /0-10 punktów/
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie z przyborem – dokładanka (deska, makaron)
na odc.15m,
 2 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie dokładanką na odc. do 15m
 3 pkt. przepłynięcie kraulem na grzbiecie na odcinku 25 m.
 Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za
prawidłowo wykonaną technikę dodatkowo /poszczególne elementy/:
 ułożenie ciała na wodzie /0-1 pkt/
 naprzemianstronna praca kończyn /0-1 pkt//
 prawidłowa praca nóg /0-1 pkt/
 przenoszenie ramion nad wodą /0-1 pkt/
 włożenie ręki do wody /0-1 pkt//
 prawidłowe oddychanie /0-1 pkt//
 koordynacja ruchów /0-1 pkt/
11. Technika pływania kraulem na piersiach /0-10 punktów/
 0 pkt. brak podjęcia próby,
 1 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach z przyborem – dokładanka (deska, makaron)
na odc.15m,
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2 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach dokładanką na odc.15m
3 pkt. przepłynięcie kraulem na piersiach na odcinku 25 m.
Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za
prawidłowo wykonaną technikę dodatkowo /poszczególne elementy/:
 ułożenie ciała na wodzie /0-1 pkt/
 naprzemianstronna praca kończyn /0-1 pkt//
 prawidłowa praca nóg /0-1 pkt/
 przenoszenie ramion nad wodą /0-1 pkt/
 włożenie ręki do wody /0-1 pkt//
 prawidłowe oddychanie /0-1 pkt//
 koordynacja ruchów /0-1 pkt/
Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób
/maksymalnie 50 punktów/:

(w SP nr 5 nie będzie realizowana pierwsza próba: bieg na 50 m. –
brak możliwości przeprowadzenie powyższej próby – zatem maksymalna liczba punktów
z tej części testu to 40)

1. Szybkość: bieg na odcinku 50m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt.

2. Zwinność: bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt.
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 chwila, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.
c) uwagi
Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę
należy powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole.
ILOŚĆ PUNKTÓW
10
9
8
7
6
5

DZIEWCZĘTA
Poniżej 11,5 s
11,5 – 12,2 s
12,2 -12,9 s
12,9 – 13,6 s
13,6 – 14,3 s
14,3 – 15,0 s

CHŁOPCY
poniżej 11,0 s
11,0-11,7 s
11,7-12,4 s
12,4-13,1 s
13,1-13,8 s
13,8-14,5 s
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4
3
2
1
0

15,0 – 15,7 s
15,7 – 16,3 s
16,3 – 16,9 s
16,9 -17 5 s
Powyżej 17,5 s

14,5-15,2 s
15,2-15,8 s
15,8-16,4 s
16,4 – 17,0
Powyżej 17,0 s

ILOŚĆ PUNKTÓW
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

DZIEWCZĘTA
Powyżej 160 cm
150 -160 cm
140 – 150 cm
130 – 140 cm
120 -130 cm
110 – 120 cm
100 – 110 cm
90 -100 cm
80 – 90 cm
70 -80 cm
Poniżej 70 cm

CHŁOPCY
powyżej 170 cm
160-170
150-160
140-150
130-140
120-130
110-120
100-110
90-100
80-90 cm
poniżej 80 cm

3. Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt.
a) wykonanie
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na
odległość, do piaskownicy lub na materac.
b) pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość
skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem piet.
c) uwagi
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
d) sprzęt i pomoce
Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

4. Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt.
a) wykonanie
Testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę wykonuje
zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej w przód.
b) pomiar
Rzut mierzony w cm, wykonuje się trzykrotnie. Liczy się wynik najlepszego rzutu. c) uwagi
W trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża
d) sprzęt i pomoce
Piłka lekarska (2kg), taśma miernicza, lista badanych.

Strona 20 z 38

ILOŚĆ PUNKTÓW
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

DZIEWCZĘTA
Powyżej 3,40 m
3,2 – 3,4 m
3,0 – 3,2 m
2,8 – 3,0 m
2,6 – 2,8 m
2,4 – 2,6 m
2,2 – 2,4 m
1,9 – 2,2 m
1,6 – 1,8 m
1,4 – 1,6 m
Poniżej 1,40

CHŁOPCY
Powyżej 4,00 m
3,75 – 4,00 m
3,50 - 3,75 m
3,25 – 3,50 m
3,00 – 3,25 m
2,75 – 3,00 m
2,50 – 2.75 m
2,25 – 2,50 m
2,00 – 2,25 m
1,75 – 2,00 m
Poniżej 1,75 m

5. Gibkość: - skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność.
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
c) uwagi
Sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z
powierzchnia podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości
i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi
wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów.
d) sprzęt i pomoce
podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm
ILOŚĆ PUNKTÓW

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

10

+ 18 cm poniżej

+ 15 cm

9

15-18 cm poniżej

12-15 cm poniżej

8

12-15 cm poniżej

9-12 cm poniżej

7

9-12 cm poniżej

6-9 cm poniżej

6

6-9 cm poniżej

3-6 cm poniżej

5

3-6 cm poniżej

0-3 cm poniżej

4

0-3 cm poniżej

0-3 cm powyżej

3

0-3 cm powyżej

3-6 cm powyżej

2

3-6 cm powyżej

6-9 cm powyżej

1

6-9 cm powyżej

9-12 powyżej

0

Więcej niż 9 cm powyżej

Więcej niż 12 cm powyżej
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Po analizie wyniki testów pływackich kandydatów z poprzednich lat, w opinii trenerów,
przyjęcie dolnego progu punktacji: 31 – 40 pkt. – poziom dobry, grupa sprawnościowa –
„3” daje możliwość utworzenia grupy/klasy pływackiej, która jest wstanie na dobrym
poziomie realizować założenia szkoleniowe. Zatem minimum to 31 pkt.

GIMNASTYKA SPORTOWA DZIEWCZĄT
Informacje ogólne
Gimnastyka sportowa jest jedną z najstarszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin
sportu. To dyscyplina sportu, która harmonijnie rozwija zdolności motoryczne, kształtuje
ciało, osobowość i siłę charakteru. Ćwiczenia gimnastyczne zapewniają prawidłową postawę
i proporcjonalną sylwetkę. Dziewczynki rozpoczynają swoją przygodę z gimnastyką sportową
od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jest to także czas na naukę podstaw gimnastyki przez
gry i zabawy. Od najmłodszych lat można uczyć się elementów akrobatycznych,
zwinnościowych, gibkościowych oraz siłowych. Szkoła współpracuje z sekcją gimnastyki
sportowej kobiet T.S. Wisła Kraków. Nasze uczennice osiągają wspaniałe sukcesy ma arenie
krajowej i międzynarodowej. Wśród naszych uczennic jest wiele reprezentantek kraju.
Program szkolenia sportowego w tych klasach jest realizowany równolegle z programem
nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego
Informacje szczegółowe
 W klasie trzeciej rodzice ponownie decydują o dalszej formie edukacji. Mogą
kontynuować, za zgodą trenerów, gimnastykę lub wybrać inną dyscyplinę od
klasy czwartej, ewentualnie zrezygnować z uprawiania sportu przechodząc do
klasy ogólnej.
 Treningi odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 11.00 w specjalistycznej
sali treningowej w tzw. Nowej Hali TS Wisła przy ul. Reymonta.
 Przy rekrutacji do klasy mistrzostwa sportowego (gimnastyka) kandydatka
dodatkowo przystępuje do prób sprawnościowych w terminach wyznaczonych
przez szkołę, oraz dostarcza zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza
pierwszego kontaktu.
 Terminy testów sprawnościowych do klasy I sportowej:
15.03.2022 r. godz. 16.30, oraz 16.03.2022 r. godz. 16.30 hala sportowa
TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22
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WYMAGANIA DLA KANDYDATEK DO KLASY
PIERWSZEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA
/na podstawie wytycznych PZ Gimnastycznego/
Wymogi niezbędne:
1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym
stanie zdrowia.
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
3. Zaliczenie testu sprawności, co najmniej na poziomie sprawności średniej!
Opis testu:
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
1. Pomiar siły ramion i obręczy barkowej - w zwisie na drążku w nachwycie utrzymanie ciała
na ugiętych rękach, drążek znajduje się minimum na wysokości oczu.

CZAS (S):

1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s
i więcej

PUNKTY:

3

6

9

12

15

18

20

2. Pomiar siły mm brzucha - w zwisie unoszenie prostych nóg do poziomu.

ILOŚĆ:

1

2

3

4

5
i więcej

PUNKTY:

4

6

12

16

20

3. Próba gibkości:
 skłon w przód w siadzie płaskim – do 5 pkt.
 skłon w przód w siadzie rozkrocznym – do 5 pkt.
 szpagat wykroczny na lepszą nogę – do 5 pkt.
Odchylenia kątów od pożądanych wartości:
 do 20° - 5 pkt.
 20° - 45° – 3 pkt.
 45° – 0 pkt.
4. Ćwiczenia równoważne, materace asekuracyjne pod równoważnią 40 cm.
Materac do zeskoku 40 cm. Przejście po równoważni samodzielnie – do 10 pkt. w tym:
 samodzielne wejście na równoważnię – do 3 pkt.
 samodzielne przejście po równoważni z asekuracją – do 4 pkt.
 samodzielny zeskok na materac – 3 pkt.
 próba szybkości – bieg na odcinku 20 m. – technika biegu:
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OCENA:

słaba

dobra

wybitna

PUNKTY:

1-4

5-12

13-20

6. Wizualna ocena sylwetki – do 15 pkt.:
 wzrost:
- do 125 cm – 5 pkt.
- 126-130 cm – 3 pkt.
- powyżej 130 cm – 1 pkt.
 masa ciała:
- do 25 kg – 5 pkt.
- 26-30 kg – 3 pkt.
- powyżej 30 kg – 1 pkt.
 brak widocznych wad postawy – 5 pkt.
TABELA NORM SPRAWNOŚCI:

PUNKTY:

Powyżej 70

51-70

30-50

Poniżej 30

SPRAWNOŚĆ:

wybitna

dobra

średnia

niska

Uzyskanie co najmniej średniej normy sprawności jest wynikiem pozytywnym,
kwalifikującym do szkolenia w I klasie sportowej w szkole podstawowej i szkole
podstawowej mistrzostwa sportowego.
WYMAGANIA DLA KANDYDATEK DO KLASY
CZWARTEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA
/na podstawie wytycznych PZ GIMNASTYCZNEGO/

Wymogi niezbędne:
1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym
stanie zdrowia.
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
3. Zaliczenie testu sprawności, co najmniej na poziomie sprawności średniej!
4. Umiejętność wykonania określonych elementów technicznych, które powinny być
opanowane po zakończeniu ukierunkowanego etapu szkolenia - 9 lat.
Opis testu:
Sprawdzian umiejętności technicznych i przygotowania ogólnego na poszczególnych etapach
szkolenia sportowego w gimnastyce sportowej kobiet .
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Test sprawności ogólnej po zakończeniu ukierunkowanego etapu szkolenia - 9 lat:
1. Skok w dal z miejsca (2 próby liczy się lepsza). Odległość liczy się od linii skoku do pięty:
ODLEGŁOŚĆ
(cm):

60

70

80

90

PUNKTY:

1

2

3

4

200 i
więcej

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Unoszenie prostych nóg w zwisie na drabince w ciągu 15 s. Stopy muszą dotykać drabinki
nad głową:
ILOŚĆ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 i
więcej

PUNKTY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3. Pompki w podporze przodem w czasie 15 s. Tułów prosty, ugięcie RR w stawach
łokciowych min. 90°:
ILOŚĆ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 i
więcej

PUNKTY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4. Podciągania na drążku w ciągu 15 s., bez zamachu o tułowiu prostym, broda min. na
wysokość drążka:
ILOŚĆ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 i
więcej

PUNKTY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. Wejście na linę z siadu bez pomocy nóg 3m.:

CZAS (s):

Poniżej
5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

PUNKTY:

10

9

8

7

6

5

10-11 11-12 12-13 13-14
4

3

2

Powyżej
14

1

6. Wymyki w ciągu 30 s.:
 wymyk - 2 pkt max 16 pkt.

Strona 25 z 38

0

7. Szpiczagi na stojaczkach z podporu w rozkroku. Szpiczaga jest zaliczona po zejściu do
podporu:
 szpiczaga - 2 pkt max 10 pkt.
8. Stanie na RR na czas - 2 próby liczy się lepsza:
CZAS (s):

1

4

8

13

18

24

28

32

36

40

50

60 i
dłużej

PUNKTY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

9. Bieg na dystansie 25 m:
CZAS (s):
PUNKTY:

Poniżej 4,5- 4,6- 4,7- 4,8- 4,9- 5,0- 5,1- 5,2- 5,3- Powyżej
4,5
4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4
5,4
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TABELA NORM SPRAWNOŚCI:

PUNKTY:

Powyżej 70

61-70

45-60

35-44

Poniżej 35

SPRAWNOŚĆ:

wybitna

wysoka

średnia

niska

bardzo
niska

Uzyskanie co najmniej średniej normy sprawności jest wynikiem pozytywnym,
kwalifikującym do szkolenia w IV klasie sportowej w szkole podstawowej i szkole
podstawowej mistrzostwa sportowego.
Elementy techniczne, które powinny być opanowane po zakończeniu ukierunkowanego
etapu szkolenia - 9 lat:
1. Skok - koń 110 cm
1) 2 x przerzut przez konia do leżenia na stertę za koniem (może być odbicie z dwóch
odskoczni standardowych lub jednej odskoczni typu Banfer).
2. Poręcze 1
1) Wspieranie wychwytem na DŻ, kołowrót w podporze, naskok kuczny
2) Doskok do GŻ, wspieranie wychwytem i w połączeniu kołowrót w podporze
3) Odmach w podporze i zamachem nawinięcie na GŻ
4) Odmach, zeskok nastopowy z GŻ o NN złączonych
Poręcze 2: (paski)
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1) Ze zwisu na paskach wspieranie wychwytem na żerdź w połączeniu odmach kołowrót
wolny w podporze do zwisu lub podmykiem i maksymalnie 6 zamachów w przód do stania na
RR. Po dojściu do st. na RR wykonanie dwóch kołowrotów olbrzymich.
3. Równoważnia:
1) Zaznaczone stanie na RR
2) Mostek w tył lub w przód lub tik-tak
3) Przerzut bokiem
4) Zeskok przerzutem bokiem z % obrotu
5) Seria podskoków:
 pierwszy kuczny
 drugi pistolet
4. Ćwiczenia wolne:
1) Z 2-3 kroków rozbiegu (maksymalnie) „falset” rundak, flik-flak
2) Dowolny półobrót i z falsetu przerzut w przód na 1 N
3) W połączeniu lub 2-3 kroki rozbiegu (maksymalnie) przerzut w przód na 2 NN
4) Siad o NN prostych i przewrót w tył do stania na RR
5) Piruet na 1 N
6) Pasaż (z kroku dostawnego, 2 połączone skoki szpagatowe i z marszu lub rozbiegu
„assemble” i łącznie podskok „sissonne” do lądowania na IN, IR w przód 2R w bok)
7) Salto w przód z rozbiegu .

PIŁKA SIATKOWA
Informacje ogólne
Od wielu lat organizujemy dla uczniów naszej szkoły i z innych szkół - klasy czwarte
o profilu siatkarskim. Uczniowie tych klas poznają technikę, taktykę oraz zasady gry
w siatkówkę. Wychowaliśmy już wiele zawodniczek wspierających reprezentację oraz
pierwszo i drugoligowe zespoły. Naszymi absolwentkami są Lucyna Kwaśniewska
i Magdalena Śliwa - wielokrotne reprezentantki kraju. Współpracujemy z TS Wisła Kraków
i WKS Wawel Kraków. Nawiązaliśmy współpracę z KS Prądniczanka. Program szkolenia
sportowego w tych klasach jest realizowany równolegle z programem nauczania
uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.
Informacje szczegółowe
 Treningi siatkarskie odbywają się w większości w sali gimnastycznej na terenie
szkoły, a część w klubowych halach sportowych.
 Przy rekrutacji do klas o profilu siatkarskim kandydat przystępuje do prób
sprawnościowych w terminach wyznaczonych przez szkołę, oraz dostarcza
zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu.
 Terminy testów sprawnościowych do klasy I sportowej:
01.03.2022 r. godz. 17.30 oraz 15.03.2022 r. godz. 17.30
sala gimnastyczna w szkole
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 Terminy testów sprawnościowych do klasy IV sportowej:
07.03.2022 r. godz. 16.00 oraz 14.03.2022 r. godz. 16.00
sala gimnastyczna w szkole

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z PIŁKI SIATKOWEJ
/na podstawie PZ Piłki Siatkowej/

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:
Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych, pomiaru wysokości ciała oraz oceny
eksperckiej można zdobyć w sumie maksymalnie 100 pkt.

ZALICZENIE EGZAMINU
SPRAWNOŚCIOWEGO WIĄŻE SIĘ
Z UZYSKANIEM NASTĘPUJĄCEJ
LICZBY PUNKTÓW: WIEK

KLASA

LICZBA
PUNKTÓW DZIEWCZĘTA

LICZBA
PUNKTÓW CHŁOPCY

10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat

Do klasy IV SP
Do klasy V SP
Do klasy VI SP
Do klasy VII SP
Do klasy VIII SP

20
40
60
20
35

20
35
50
20
40

W przypadku, gdy kandydat osiągnie wynik pośredni pomiędzy dwoma wartościami z danej
próby wpisujemy wynik punktowy niższy.
UWAGA !
 Na ogólną ocenę (maksymalnie 100 punktów) składa się suma punktów z 3
najlepszych prób plus punkty uzyskane z oceny eksperckiej.
 Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.
 Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania
sportu
i zgodę rodzica na udział w testach.
 Każdorazowo bierzemy pod uwagę wiek kalendarzowy.
 W przypadku dzieci z roczników młodszych punkty uzyskane dla wieku
kalendarzowego przeliczamy proporcjonalnie do norm wieku docelowego.
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PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE:
SKOK W DAL Z MIEJSCA
1. Warunki przeprowadzenia próby: powinno przeprowadzić się tę próbę w sali
gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże
z wyznaczoną linią odbicia oraz podziałką centymetrową. Wszystkie pomiary dokonywane są
prostopadłe do kierunku skoku. Można również, jako miejsce do lądowania wykorzystać
cienkie (maks. 5 cm), twarde materace lub maty gimnastyczne.
Sprzęt: podziałka centymetrowa
Sposób wykonywania: Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle
stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad)
z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach
rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie
wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie
odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od
wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę
skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok
powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.

BIEG WAHADŁOWY
Warunki przeprowadzenia próby: na równym i nie śliskim podłożu wytyczone są (długie na
minimum 1 m) dwie równoległe linie odległe od siebie o 5 m., na których ustawione są
stojaki.
Sprzęt: stoper, stojaki. Komenda rozpoczęcia biegu wyznacza również początek pomiaru
czasu.
Sposób wykonania. Badany staje w pozycji startowej wysokiej, obie jego stopy znajdują się
przed jedną z linii. Po komendzie „start” badany biegnie najszybciej jak potrafi do drugiej
linii, przekracza ją obiema stopami i wraca z powrotem. Taki podwójny kurs wykonuje pięć
razy. Każdy nawrót wykonywany przez ćwiczącego jest głośno liczony przez nauczyciela lub
przez współćwiczących. W czasie wykonywania próby należy motywować uczniów do
utrzymywania prędkości przez cały czas trwania próby. Podczas biegu, szczególnie podczas
zwrotów, nie wolno podpierać się rękami o podłoże. Należy przeprowadzać próbę w takich
warunkach i przy wykorzystaniu takiego obuwia, które zapobiegnie poślizgom. Próbę
wykonuje się jeden raz. Wynik. Miarą próby jest czas potrzebny do wykonania pełnych pięciu
cykli (pokonania łącznie 50 m) Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0, 1 sekundy.
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
Warunki przeprowadzenia próby: Rzutnia: Składa się z (1) rozbieżni, (2) linii wyrzutu i (3)
pola rzutów. Rozbieżnia powinna mieć szerokość 2-4 m. Jej długość powinna umożliwiać
swobodne rozwinięcie optymalnej prędkości (od kilku metrów dla najmłodszych do
kilkunastu dla starszej młodzieży). Nawierzchnia musi być równa. Dzieci i początkujący
mają tendencję do nadmiernego wydłużania swoich rozbiegów, ponad swoje możliwości
biegowe, co nie przekłada się na skuteczność rzutu. Dlatego niekiedy warto ograniczyć
długość rozbieżni, np. stawiając płotek. Wpływa to także pozytywnie na organizację
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i bezpieczeństwo – dzieci oczekują na swoją kolej za „barierką”, a na rozbieżni znajduje się
tylko jedna osoba, wykonująca rzut. 2) Linia wyrzutu jest linią prostą o szerokości 5 cm. 3)
Pole rzutów nie musi być ograniczone z boku lub w kierunku rzutu, a jedynie linią wyrzutu od
strony rozbieżni. Zatem piłka nie musi upaść wewnątrz jakiegoś wyznaczonego sektora
rzutów. Naturalne granice stanowią tu rozmiary boiska lub in. terenu. Na polu rzutów w osi
długiej rozbieżni, pod kątem prostym do linii końcowej układa się taśmę mierniczą, obok
której umieszcza się znaczniki odległości, np., co 5 m. Wielkość pola rzutów i długość taśmy
mierniczej muszą być dostosowane do przewidywanych odległości uzyskiwanych przez
zawodników. W przypadku najsprawniejszych dzieci i młodzieży są to rzuty nawet 60metrowe i dalsze.
Sprzęt: piłka palantowa 80 g – dla dzieci do 11 roku życia; 150 g – dla dzieci starszych;
przynajmniej 3 sztuki. Miara odpowiedniej długości (20-100 m). Znaczniki odległości.
Sposób wykonania: Rzut jest ważny, gdy wyrzut piłki nastąpi wewnątrz „korytarza”
wyznaczonego szerokością rozbieżni oraz przed linią wyrzutu, a zawodnik opuścił rozbieżnię
przez linię boczną. Piłka musi być trzymana w dłoni, ale sposób wykonania rzutu jest
dowolny - oburącz, z zamachem od dołu lub od góry czy też bez zamachu, z miejsca lub
z rozbiegu. Rzut uznaje się za nieważny w zasadzie tylko w jednym przypadku, – jeśli nastąpi
dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała linii lub pola rzutów. Pomiar odległości: Sędziowie
mierzący odległość są równomiernie, co kilkanaście metrów rozstawieni w polu rzutów
i obserwują lot piłki. Wynik odczytuje ten sędzia, który znajduje się najbliżej upadającej piłki.
Sędzia ustala miejsce upadku piłki. Potem ocenia wzrokowo odległość po kątem prostym
względem rozłożonej miary. Jeśli piłka spadła w dość dużej odległości od miary, należy do
niej podejść w celu prawidłowego odczytu. Przy pomiarze bierze się pod uwagę najbliższe
miejsce zetknięcia się piłki z polem rzutów. Wymagana przepisami dokładność pomiaru
wynosi 0, 5 m.
ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU
Warunki przeprowadzenia próby: najlepiej w sali gimnastycznej lub w innym miejscu na
równym i suchym podłożu.
Sprzęt: miara/taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną lub przyklejoną na ścianie, koszu.
Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy.
Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia
obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak
najwyżej. Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w centymetrach. Przed
wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY – 2 kg
Warunki przeprowadzenia próby: rzutnia składa się z linii wyrzutu oraz pola rzutów. Próbę
można wykonywać w sali gimnastycznej lub w innym miejscu na równym i suchym podłożu
Sprzęt: miara/taśma z przytwierdzona/przyklejona do podłoża/parkietu; piłki lekarskie 2 kg.
Sposób wykonania: Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania
rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości
podobny jak w rzucie piłeczką palantową. Dokładność pomiaru-10 cm. Wynik: z trzech
wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w centymetrach.
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OCENA ZWINNOŚCI: T- TEST
Warunki przeprowadzenia próby: Próbę można wykonywać w sali gimnastycznej lub
w innym miejscu na równym i suchym podłożu
Sprzęt: pachołki, miara, stoper. Komenda rozpoczęcia biegu wyznacza również początek
pomiaru czasu.
Sposób wykonania: ustawienie pachołków w kształcie litery „T”
Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po
dotknięciu pachołka B zawodnik zmienia kierunek i krokiem odstawno - dostawnym porusza
się do pachołka C lub D (odległość pomiędzy B i C oraz B i D to 5 m.); po dotknięciu ręką
wybranego pachołka( np. C) zawodnik przemieszcza się dalej krokiem obronnym do
przeciwległo pachołka, (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D) i po dotknięciu
ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B; po dotknięciu pachołka B zmienia
formę ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A. Po zakończeniu biegu wynik ze
stopera należy zapisać. Dokładność pomiaru 0, 05 sek.
OCENA EKSPERCKA - NAPRZEMIENNE ODBICIA SPOSOBEM OBURĄCZ
GÓRNYM I DOLNYM
Dla dzieci w wieku 10-12 lat dopuszcza się zastąpienie odbić wyrzutami i chwytami.
Warunki przeprowadzenia próby: Próbę można wykonywać w sali gimnastycznej lub
w innym miejscu na równym i suchym podłożu
Sprzęt: piłka do siatkówki.
Sposób wykonania: Badany staje na boisku trzymając piłkę do siatkówki w dłoniach. Próba
polega na wykonywaniu odbić sposobem oburącz dolnym i górnym na przemian. Odbicia
rozpoczynamy od podrzutu oburącz dołem nad sobą do odbić oburącz górą, potem oburącz
dołem itd. na przemian. Ocena dokonywana jest na zasadzie „oceny eksperckiej” przez
trenera piłki siatkowej. Czas trwania próby określa trener.
Ocenie podlegają takie elementy jak:
1. Technika odbicia sposobem oburącz górnym (lub chwyty i wyrzuty w klasach młodszych).
2. Technika odbicia sposobem oburącz dolnym (lub chwyty i wyrzuty w klasach młodszych).
3. Ciągłość odbicia (im dłuższy czas tym lepiej).
4. Zachowanie naprzemienności odbić (sposobem oburącz górnym i dolnym).
5. Koordynacja odbić i ewentualnie przemieszczanie się.
Ocenie od 1 do 5 punktów podlega każdy wyżej wymieniony element osobno (razem
maksymalnie 25 punktów.

JUDO
Informacje ogólne
Judo, czyli w wolnym tłumaczeniu łagodna droga, to olimpijska dyscyplina sportu i sztuka
walki pochodząca z Japonii. Na treningi składają się ćwiczenia ogólnorozwojowe,
gimnastyczne, siłowe i techniczne. Oprócz sprawności ważnym elementem zajęć jest
wzajemny szacunek i dyscyplina. W naszej szkole już od klasy pierwszej uczniowie mogą
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przygotowywać się do przygody z judo w ramach fakultatywnych zajęć gimnastyki
ogólnousprawniającej z elementami judo. Na tym etapie jedną z głównych metod
treningowych są gry i zabawy, które dzieci bardzo lubią. Od klasy czwartej uczniowie
uczestniczą w treningach, przygotowujących do udziału w rywalizacji sportowej.
Współpracujemy z TS Wisła Kraków.
Informacje szczegółowe
 Zajęcia sportowe odbywają się w nowej sali do judo, w hali przy szkole.
 Przy rekrutacji do czwartej klasy o profilu judo kandydat przystępuje do prób
sprawnościowych w terminach wyznaczonych przez szkołę, oraz dostarcza
zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu
 Terminy testów sprawnościowych do klasy IV sportowej:
03.03.2022 r. godz. 15.00, oraz 09.03.2022 r. godzina 16.45
sala judo w szkole
ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH 4-8
O PROFILU JUDO
/na podstawie wytycznych PZ Judo/
Wymogi niezbędne:
1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu i bardzo dobrym
stanie zdrowia.
2. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
3. Zaliczenie testu sprawności – minimum 150 pkt. z trzech prób!
Dodatkowe wymagania:
1. Kandydat powinien być członkiem Klubu Sportowego zarejestrowanego w PZ Judo.
2. Kandydat powinien posiadać licencję zawodnika wydaną przez PZ Judo.
3. Wyniki egzaminu wstępnego przesyłamy drogą elektroniczną do PZ Judo
bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji.
Tabela 1. Kryteria punktowe sprawności ogólnej i umiejętności jako warunki przyjęcia do
poszczególnych rodzajów szkół.

SPRAWNOSĆ
OGÓLNA

UMIEJĘTNOŚCI

SPRAWNOŚĆ
FIZYCZNA
OGÓLNA
UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNE –
STOPIEŃ
SZKOLENIOWY
UMIEJĘTNOŚCI
SPECJALNE –
KLASA
SPORTOWA

RAZEM PKT.

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

SZKOŁA
PONADGIMNAZJALNA

100 PKT.

75 PKT.

50 PKT.

-

25 PKT.

25 PKT.

-

-

25 PKT.

100 pkt.

100 pkt.

100 pkt.

Strona 32 z 38

Warunek zaliczenia - łączna liczba punktów pomiędzy 50 - 100.
Tabela 2. Kryteria punktowe sprawności ogólnej - próby z Międzynarodowego Testu
Sprawności Fizycznej.
SPRAWNOŚĆ OGÓLNA
MTSF – SUMA PKT.
W SKALI T Z 3 PRÓB

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

SZKOŁA
PONADGIMNAZJALNA

225 I WIĘCEJ

100 PKT.

75 PKT.

50 PKT.

150 - 225

50 PKT.

50 PKT.

25 PKT.

Próby sprawnościowe z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF):
1. Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund (liczba).
2. Skok w dal z miejsca (cm).
3. Bieg wahadłowy na dystansie 4x10 m (s).
Opis prób, sprzęt i pomoce, sposób wykonania są ogólnie dostępne. Bezpośrednie wyniki
w liczbie powtórzeń, cm, sekundach przeliczamy na punkty w skali T. Tabele z wynikami
i skalą T znajduje się w "Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej", Józef
Drabik, AWF Gdańsk 1992.
Tabela 3. Kryteria punktowe umiejętności technicznych i specjalnych.
UMIEJĘTNOŚCI

STOPIEŃ
SZKOLENIOWY

KLASA SPORTOWA

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE

-

VI KYU – 5 PKT.
V KYU – 15 PKT.
IV KYU – 25 PKT.

MINIMUM IV KYU
25 PKT.

-

MINIMUM II
KLASA
SPORTOWA:
25 PKT.

-

Stopień szkoleniowy udokumentowany zaświadczeniem wystawionym przez PZ Judo.
Klasa sportowa udokumentowana zaświadczeniem wystawionym przez PZ Judo.
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PIŁKA NOŻNA
Informacje ogólne
Piłka nożna to popularna gra zespołowa. W czwartej klasie chłopcy rozpoczynają swoją
piłkarską przygodę pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia sportowe są
dopasowane do poziomu umiejętności zawodników. Szkolenie w piłce nożnej obejmuje:
 Obszar techniczno-taktyczny: działania indywidualne, grupowe i zespołowe oparte na
nauczaniu i doskonaleniu strzałów, prowadzenia piłki, zwody, gra 1 x 1, podania,
przyjęcia oraz gra po trójkącie, asekuracja, krycie zawodników, odbiór, przechwyt.
 Obszar motoryczny: skupia się na kształtowaniu cech motorycznych takich jak,
koordynacja, wzorce ruchowe, siła, szybkość, wytrzymałość, szybkość reakcji,
rytmizacja, orientacja przestrzenna.
 Obszar mentalny: budowanie świadomości, koncentracja i opanowanie,
samodyscyplina, budowanie pewności siebie oraz kształtowanie motywacji.
 Obszar teoretyczny: zdobywanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad zachowania
się przed, w trakcie i po treningu, nawadnianie i odżywianie oraz aspekt społeczny.
Informacje szczegółowe
 Zajęcia sportowe odbywają się w większości na obiektach szkolnych .
 Przy rekrutacji do czwartej klasy o profilu piłki nożnej kandydat przystępuje do prób
sprawnościowych w terminach wyznaczonych przez szkołę, oraz dostarcza
zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu
 Terminy testów sprawnościowych do klasy IV sportowej:
03.03.2022 r. godz. 15.00 oraz 10.03.2022 r. godz. 15.30 sala gimnastyczna w szkole
ZASADY NABORU DO KLASY 4 SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKA NOŻNA
/na podstawie wytycznych PZ Piłki Nożnej/
TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY)
MIEJSCE:
Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą (Warunki
przeprowadzanych testów muszą być jednakowe )
ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:
Minimum 3 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (GRA)
KOLEJNOŚĆ TESTÓW:
2. Szybkość,
3. Próba mocy (skok w dal z miejsca),
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4. Technika specjalna (prowadzenie piłki),
5. Gra:


Szkoła Podstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach: Zaangażowanie w grę
w ataku, Zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność
(podania, strzał, drybling)
6. Beep Test,
HARMONOGRAM PRZEBIEGU TESTÓW:
1. Rejestracja kandydatów
2. Omówienie z kandydatami testów i zasad
3. Początek testów 1- 5
4. Przerwa wypoczynkowa (napoje) – minimum 30 minut
5. Zakończenie testów, podziękowanie uczestnikom.
INFORMACJE OGÓLNE:
- OCENA ZAWODNIKÓW – do oceny podczas testu GRA wymagana jest liczba
minimum 2 trenerów/nauczycieli przypadających na 1 zespół (w grach 4x4 / 7x7 / 9x9)
- PIŁKI - Do testów techniki specjalnej używamy piłki:
a) rozmiar 4 (350 g) – Podstawówka,
- BOISKO DO GRY:
a) Szkoła Podstawa:
- boisko typu Orlik (26 m × 56 m) lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą.
Gra odbywa się na połowie boiska (orlik) w poprzek z bramkami ustawionymi na liniach
autowych lub na boisku o wymiarach 30 m x 20 m.
- bramki: mini bramki (max 160 cm x 300 cm)
PUNKTACJA:
1. Szybkość: Tabelka norm
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca): Tabelka norm
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm
4. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia
maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty
zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez
ilość oceniających trenerów / nauczycieli.
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OCENA

PUNKTACJA

Doskonała

15

Bardzo dobra

12 - 14

Dobra

9 - 11

Przeciętna

6-8

Słaba

3-5

Bardzo słaba

1-2

OPIS TESTÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA:
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TABELE Z NORMAMI DO ZESTAWU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM
PUNKTACJA:
1. Szybkość - CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA - Podstawówka:
Ocena
Punktacja
Czas
CHŁOPCY/DZIEWCZĘTA

20

Bardzo dobra

5”<

15

Dobra

5,2”

10

Przeciętna

5,4”

5

Słaba

5,6”

1

Bardzo słaba

>5,8”

2. Próba mocy (skok w dal z miejsca) - CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA - Podstawówka:
Ocena

10
8
6
4
2

Punktacja

Odległość
CHŁOPCY/DZIEWCZĘTA

Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

180cm +
142-179cm
105-141cm
67-104cm
1-66cm

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki) - CHŁOPCY / DZIEWCZĘTA - Podstawówka:
Ocena

Punktacja

Czas
CHŁOPCY/DZIEWCZĘTA

10

Bardzo dobra

19”<

8

Dobra

19,01” – 24,1”

6

Przeciętna

24,2” – 25,5”

4

Słaba

25,6” – 28,5”

2

Bardzo słaba

>28,6”

4. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie
15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty
zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez
ilość oceniających trenerów / nauczycieli.
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