








• Liczba miejsc w oddziale: 24.

• Klasa dla: chłopców i dziewczynek.

• Profil klas sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa.

• 10 godzin zajęć wychowania fizycznego (4 godziny 

podstawa programowa+ 6 godzin zajęcia ukierunkowane).

• Bezpłatny posiłek regeneracyjny (obiad).



• Organizacja czasu

• Odpowiedzialność

• Wytrwałość

• Sumienność 

• Dążenie do celu  





• Promocja zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.

• Priorytetowe umiejscowienie procesu edukacji 

i wychowania.

• Wpajanie podstawowych zasad etyczno- moralnych.

• Kształtowanie zachowań i postaw społecznych. 

• Bezpłatny posiłek regeneracyjny (obiad).



• Wyjazdy na turnieje sportowe.

• Spotkania ze sportowcami i trenerami. 

• Wyjazdy na mecze Ekstraklasy.

• Wycieczki sportowo – rekreacyjne. 







Do klasy IV oddziału sportowego w publicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez gminę Wronki, przyjmuje 

się kandydatów, którzy:

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata 

do oddziału sportowego;

• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy   

dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe 

w danym oddziale sportowym.



• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań 

do uprawiania sportu

lub

karta sportowca (dzieci trenujące w klubie posiadają taką kartę)

• zgoda na kandydowanie do oddziału sportowego. 



PROFIL PIŁKA NOŻNA

TESTY SPRAWNOŚCIOWE 



 Bieg sprinterski- 30 metrów

 Skok w dal z miejsca

 Prowadzenie piłki po slalomie

 Gra obserwacyjna









Oceniane elementy:

• umiejętność gry w ataku;

• umiejętność gry w obronie;

• współpraca z partnerami; 

• kreatywność - decyzyjność (podania, strzał, 

drybling).



Profil piłka siatkowa:

TESTY SPRAWNOŚCIOWE



1. Pomiar wysokości ciała.

2. Skok w dal z miejsca.

3. Bieg wahadłowy 10 x 5 metrów.

4. Rzut piłeczką palantową.

5. Odbicia piłki. 











Prosimy o kontakt:

Fabian Myszkowski: 503-106-571

Bartosz Hoffmann: 609-712-378

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta

64-510 Wronki, ul. Polna 5

tel./fax: (67) 25-40-748

e-mail: sekretariat@sp3wronki.pl

www.sp3wronki.pl

https://sp3wronki.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


