
                 REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE

                           SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 im. WŁADYSŁAWA ORKANA 

W roku szkolnym 2018/2019

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 2002 
roku w sprawie tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz 
mistrzostwa sportowego, Statut Szkoły Podstawowej NR 65.                    

2. O przyjęcie do klasy IV o profilu sportowym pływanie może ubiegać się kandydat, 
który:

a) Wykazuje bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do uprawiania 
sportu, potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

b) Uzyskał odpowiednia liczbę punktów w wyniku przeprowadzonych przez szkolną 
komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną prób sprawności fizycznej.

c) Posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

d) Złożył w terminie w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty.

3. Wymagane dokumenty:

a) Podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej o profilu pływanie.

b) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu 
wydane przez lekarza medycyny sportowej.

c) Świadectwo ukończenia I semestru klasy III ( uczniowie spoza SP 65 ).

d) Świadectwo ukończenia klasy III ( po zakończeniu roku szkolnego ).

e) Zaakceptowane oświadczenie o współpracy SP 65 oraz UKS Żoliborz.

4. Terminy rekrutacji:

Szczegółowy harmonogram naboru na dany rok szkolny udostępniony będzie na 
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.



a) Zebranie informacyjne dla kandydatów do klasy IV pływackiej 28.03.2018 godzina
17:00.

b) Składanie podań od 29.03.2018 do 13.04.2018.

c) Pierwszy termin prób sprawności 16 – 20. Kwietnia 2018 w czasie zajęć 
treningowych oraz lekcji wychowania fizycznego – dzieci spoza SP 65 sprawdzian 
w czasie zajęć szkółki pływackiej UKS Żoliborz w godzinach 15.00 – 17.00.

d) Drugi termin uzupełniający dla kandydatów, którym stan zdrowia uniemożliwił 
wzięcie udziału w próbie w pierwszym terminie 09-11.05.2018.

e) Przekazanie protokołu wyników sprawdzianu 14.05.2018.

5. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna:

a) Do końca lutego br. dyrektor szkoły powołuje skład komisji rekrutacyjno – 
kwalifikacyjnej.

b) W skład komisji wchodzą – wice-dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele szkoły
( trenerzy grup ), pedagog i psycholog szkolny, koordynator klas sportowych.

6. Ustalenie liczby uczniów klasy IV pływackiej:

a) Przyjętych będzie nie więcej niż 30 uczniów w stosunku 50% dziewcząt, 50% 
chłopców, którzy uzyskali w czasie sprawdzianu umiejętności największą ilość 
punktów oraz pozytywną opinię zespołu kwalifikacyjnego.

b)  Trenerzy klas sportowych mogą wyrażać ocenę i opinię na temat kandydata do 
klasy IV, w sprawie zaangażowania i systematyczności pracy na zajęciach 
treningowych, udziału w zawodach i obozach sportowych.

c) W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów w czasie sprawdzianu, opinia 
ta, może być decydująca o kolejności przyjęć do klasy IV pływackiej.

d) Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od 
daty ogłoszenia wyników.

7. Postanowienia końcowe:



a) W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w klasie sportowej, istnieje możliwość 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w terminie późniejszym.

b) Próby sprawnościowe przeprowadzone są przez klub sportowy współpracujący w 
ramach szkolenia sportowego z udziałem przedstawicieli szkoły – psychologa i 
pedagoga szkolnego. Wyniki sprawdzianu przekazywane są do sekretariatu szkoły 
protokołem drugiego dnia po egzaminie.

c) W posiedzeniu komisji rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel klubu 
sportowego jako glos opiniotwórczy.

Załączniki do regulaminu:

1. Regulamin sprawdzianu na dany rok szkolny.

2. Podanie o przyjecie do szkoły.

3. Harmonogram działań związanych z rekrutacją.

 


