
 

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI – GOSSM SZCZECIN 

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej 

Gimnazjum Sportowe nr 1 przy ZCEMiP ul. Hoża 6 w Szczecinie 

na rok szkolny 2016/2017 

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH i UMIEJĘTNOŚCI PIŁKARSKICH: 

 TERMIN WSTĘPNY – 22.04.2016 r. /piątek/ godz. 16.00 

 KOLEJNE PLANOWANE TERMINY  - data do ustalenia 

MIEJSCE SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH: 

 AULA i OBIEKTY SPORTOWE ZCEMiP (hala sportowa i boisko ORLIK) 

WARUNKI PRZYJĘCIA: 

Gimnazjum Sportowe nr 1 działa pod patronatem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie musi spełniać dodatkowe warunki określone przez Wydział 

Szkolenia ZZPN, który rekomenduje kandydatów do szkoły. 

1. Reprezentanci kadry województwa w danej grupie wiekowej mają pierwszeństwo w przyjęciu do GOSSM. 

2. Zawodnicy i uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz będący członkami kadry województwa 

mogą być decyzją Wydziału Szkolenia ZZPN w porozumieniu z Komisją rekrutacyjną GOSSM zwolnieni z 

testów sprawnościowych.  

3. Kandydaci powinni charakteryzować się w szczególności: 

 bardzo dobrym stanem zdrowia ((kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca lub zaświadczenie 

lekarskie o możliwości uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego lekarza), 

 odpowiednim poziomem rozwoju fizycznego - większą od przeciętnej sprawnością motoryczną, 

 odpowiednim rozwojem cech osobowościowych, 

 zaangażowaniem i zainteresowaniami sportowymi – piłka nożna, 

 umiejętnością łączenia nauki z zajęciami sportowymi, 

 dobrymi wynikami w nauce i co najmniej dobrym zachowaniem /kryteria w regulaminie szkoły/. 

 Reprezentować klub sportowy z terenu woj. Zachodniopomorskiego. 

 

Termin składania dokumentów: 

25.04. – 13.05.2016 r. 

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest wynik uzyskany na próbie sprawności fizycznej, 

organizowanej przez szkołę! 



 

UWAGA! 

W ZWIĄZKU Z OKREŚLONYMI WARUNKAMI NABORU - DOKUMENTY SKŁADAJĄ TYLKO REKOMENDOWANI PRZEZ 

WYDZIAŁ SZKOLENIA ZZPN i TRENERÓW GOSSM UCZNIOWIE, KTÓRZY ZALICZYLI TEST SPRAWNOŚCIOWY ORAZ 

DELEGOWANI REPREZENTANCI KADRY WOJEWÓDZTWA ZWOLNIENI Z TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DECYZJĄ 

WYDZIAŁU SZKOLENIA ZZPN. 

o Szczegółowe informacje pod nr tel. 091 44 20 944 lub e-mail: szkola@zce.szczecin.pl 

o Dodatkowe informacje  – Trener Paweł Podgórski tel. 504 855 750 /odpowiedzialny za nabór do klasy I/. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

o wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum, podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, 

o świadectwo ukończenia szkoły, 

o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 

o oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zapisujących dziecko do klasy sportowej, 

o kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca lub zaświadczenie lekarskie o możliwości uprawiania sportu, 

wydane przez lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego, 

o zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych, 

o wniosek o zarezerwowanie miejsca w internacie. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. ( Dz.U. 2015r. poz. 1942). 

2. UCHWAŁA NR XV/362/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin 


