
Zasady punktacji na Dniu Otwartym  

w ramach rekrutacji do klasy pierwszej   

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Julianowie  na 

rok szkolny 2022/2023 

W trakcie Dnia Otwartego każdy kandydat ma możliwość uzyskania max. 20 pkt, z czego 10 pkt  w 

trakcie zajęć ruchowych na Sali gimnastycznej oraz 10 pkt w ramach zajęć w klasie.  

Punkty są przyznawane przez Zespół Prowadzący Dzień Otwarty i podlegają zatwierdzeniu przez 

Komisję Rekrutacyjną.  

I. Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej  

Punkty w ramach zajęć ruchowych na Sali gimnastycznej w trakcie Dnia Otwartego przyznawane są 

w następujących kategoriach:  

a) Samodzielność – czy kandydat potrafi samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny  

(płynność i planowanie ruchu motoryki dużej i małej),  

b) Rozumienie poleceń – czy kandydat ma umiejętność wyodrębnienia z bodźców słuchowych 

polecenia kierowanego do grupy wydanego przez prowadzącego,  

c) Równowaga i koordynacja – poziom dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego kandydata 

do obowiązków szkolnych, koordynacja wzrokowo-ruchowa jako element gotowości do 

czytania i pisania,  

d) Zachowanie – respektowanie reguł obowiązujących na zajęciach grupowych, pokojowe i 

asertywne sposoby rozwiązywania problemów w relacjach z rówieśnikami, poczucie 

odpowiedzialności za grupę w której się znajduje,  

e) Organizacja –przygotowanie kandydata do zajęć, punktualność, zgłoszenie się do prawidłowej 

sali.  

W każdej z powyższych kategorii kandydat otrzymuje punkty w przedziale 0-2, co 0,5 pkt.  

II. Zajęcia w klasie  

Punkty w ramach zajęć w klasie w trakcie Dnia Otwartego przyznawane są w następujących 

kategoriach: 

a) Poziom sprawności manualnej i percepcji wzrokowej – odwzorowanie wzorów 

literopodobnych;  

b) Poziom analizy i syntezy słuchowej – analiza i synteza głoskowa wyrazów; 

c) Umiejętności matematyczne – liczenie obiektów, wyznaczanie wyników dodawania 

i odejmowania, ustalanie równoliczności dwóch zbiorów, orientacja w schemacie ciała i 

przestrzeni;   

d) Koncentracja uwagi – samodzielne wykonanie zadania, umiejętność do szybkiego/sprawnego 

przeniesienia uwagi na czynność o innym charakterze, ignorowanie dystraktorów; kandydat 

wykonuje zadania w odpowiednim czasie, bez konieczności indywidualnych powtórzeń; 

e) Kontrola emocji – dziecko bez problemów  odłącza się od rodziców/opiekunów, panuje 

nad emocjami podczas oczekiwania na swoją kolej; wykazuje się zrównoważoną ekspresją 

emocjonalną, podporządkowuje się zasadom/przestrzega norm postępowania. 

 

W każdej z powyższych kategorii kandydat otrzymuje punkty w przedziale 0-2, co 0,5 pkt. 


