
Zasady naboru do klasy I D (siatkarskiej) LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni 

Władysława Andersa w Warszawie  w roku szkolnym 2020/2021. 

Termin składania podań do szkoły 15.06.2020r – 22.06.2020r!!! 

(mailowo: rekrutacja@anders.edu.pl) 

Interpretacja nowych wytycznych Ministerstwa Sportu. 

Uczeń może uzyskać max 20 punktów.  

1. Max. 15 punktów – zaświadczenie. 

Kandydat/ka przysyła zaświadczenie (w formie scanu) potwierdzone (podpis trenera, 

nazwa klubu lub pieczątka szkoły i podpis nauczyciela), przez odpowiedniego trenera, 

szkołę lub nauczyciela zgodnie z: „TABELA NR 1: Zasady punktacji dla kandydatów do 

klas sportowych i sms-ów” (Załącznik: NOWE TESTY Siatkowka) na adres mailowy: 

siatkowka@anders.edu.pl 

 

 

2. Max. 5 punktów – film. 

Kandydat/ka przysyła nagranie, na którym widać kandydata/tkę, który/a 

naprzemienne odbija piłkę sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym przez 30 

sekund (jedno odbicie sposobem oburącz górnym i jedno odbicie sposobem oburącz 

dolnym na zmianę). Nagranie musi być jednolite (minimum 30 sekund) bez wycinania 

i montowania.  

Film wysyłamy na adres: 

siatkowka@anders.edu.pl 

 

Termin nadesłania zaświadczenia i filmu:  

od 23.06.2020r do 06.07.2020r do godz. 10.00 

 
3. Dodatkowo można informacyjnie na zaświadczeniu wpisać wzrost 

kandydata/kandydatki. 

4. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydata decyduje 

Regulamin rekrutacji zamieszczony na stronie anders.edu.pl (paragraf 6, Zasady 

punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym). 

5. W razie pytań prosimy o kontakt: 

- kandydatki – Artur Wójcik – tel. 691061151 

- kandydaci – Daniel Kołodziejczyk – tel. 696 021 848. 

 

Zapraszamy również do śledzenia Naszej strony na facebooku: Sportowy Anders. 
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Zatwierdzam 

Danuta Dmowska-Andrzejuk 

TABELA NR 1: Zasady punktacji dla kandydatów do klas sportowych i sms-ów 

Lp 
Kryterium dotyczy najlepszego osiągnięcia ucznia w  ostatnich 

2  sezonach 
Kto potwierdza? Pkt. 

1 Udział w meczach grup naborowych do Kadry Polski Trener Kadry Polski 15 

2 Udział w Finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski Trener klubowy 14 

3 Udział w zgrupowaniach grup naborowych do Kadry Polski Trener klubowy 13 

4 Udział w meczach Kadry Regionalnej podczas OTNO Trener klubowy 12 

5 Udział w finałach ogólnopolskich "Kinder+ sport" Trener klubowy 11 

6 Udział w półfinałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski Trener klubowy 10 

7 Udział w meczach w Reprezentacji wojewódz. OOM, RTNO Trener klubowy 9 

8 Udział w ćwierćfinałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski Trener klubowy 8 

9 Udział w akcjach szkoleniowych Kadry wojewódzkiej Trener klubowy 7 

10 Udział w rozgrywkach wojewód. MMP, "Kinder+ Sport", SZS Trener klubowy 6 

11 Uczęszczanie do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa Zaświad. ze szkoły 5 

12 Udział w rozgrywkach piłki siatkowej SZS w powiecie Zaświad. ze szkoły 4 

13 Uczęszczanie do klasy sportowej o innym profilu Zaświad. ze szkoły 3 

14 Udział w rozgrywkach SZS w innych dyscyplinach sportu Zaświad. ze szkoły 2 

15 Ocena celująca z przedmiotu - wychowanie fizyczne Nauczyciel W-f 1 

TABELA NR 2: Sposób oceny ucznia 

1 Uczeń otrzymuje ilość punktów odpowiednią do największego osiągnięcia (max 15 pkt.) 

2 Szkoła może wprowadzić dodatkową ocenę na podstwie przesłanych nagrań (max 5 pkt.) 

3 Nagrania obejmują 30 sek. test odbicia piłki sposobem oburącz górą i dołem 

4 Uczeń przedstawia swoje największe osiągnięcie potwierdzone przez wskazaną osobę 

5 Komisja naborowa tworzy listę rankingową kandydatów na podstawie sumy punktów 

6 Pomiar wzrostu - jako element dodatkowy (informacyjnie) 

7 Przy równej liczbie punktów decyduje zasada przyjęta przez szkołę 


