
Regulamin naboru i rekrutacji

do klasy 4 sportowej o profilu pływanie

w Szkole Podstawowej nr 65 w Warszawie

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji  publicznych  szkol  i  publicznych  przedszkoli  (Dz.  U.  z  2017  r.poz.  59,  art.  111

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.);

 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  marca  2017  roku  w  sprawie

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz. U z 2017

r., poz. 59, art. 18 ust. 5 z dnia 14 grudnia 2016 roku.)

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2016r., poz. 176);

 Statut Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie.

Zasady ogólne:

• W roku szkolnym 2023/2024 zostanie  utworzony jeden oddział  klasy  sportowej  o  profilu

pływanie.  W klasie  będzie  realizowane  szkolenie  ukierunkowane oraz  lekcje  wychowania

fizycznego w wymiarze  10 godzin.

• Pozostałe przedmioty będą nauczane zgodnie z wymiarem określonym ramowym planem

nauczania dla Szkoły podstawowej. 

• Program szkolenia  sportowego w oddziale  klasy  sportowej  jest  realizowany równolegle  z

programem kształcenia ogólnego, właściwym dla Szkoły podstawowej. 

• Uczniowie klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,

opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

• Oddział klasy sportowej nie może liczyć więcej niż 28 uczniów. 



Wymagane dokumenty: 

• podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 65 w Warszawie

• opinia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej

do klasy sportowej.

Terminy rekrutacji:

Data: od - do Etap rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

27 marca
31 marca 

(do godz. 16.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

1 kwietnia 3 kwietnia

Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko 

ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan 

zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

4 kwietnia 

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali 

pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby 

sprawności fizycznej.

5 kwietnia 

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia (godz. 13.00)
13 kwietnia

(do godz. 16.00)

 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

14 kwietnia

(godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza



od 14 kwietnia

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list 

przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

28 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół 

informacji o wolnych miejscach w klasach IV 

sportowych

28 kwietnia
5 maja 

(do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych 

o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV 

sportowych

6 maja 8 maja Próba sprawności fizycznej 

9 maja  

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali 

pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby 

sprawności fizycznej.

10 maja (godz. 15.00)
Opublikowanie list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych.

10 maja (od godz. 15.00)
15 maja 

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 

w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

16 maja (godz. 15.00)
Opublikowanie list przyjętych 

i nieprzyjętych.

*Szczegółowy plan godzinowy testów sprawnościowych zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły



PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Przy wyborze kandydata decyduje:

• ocena prób sprawności fizycznej (MTSF),

• opinia wychowawcy klasy 3 dotycząca zachowania ucznia,

• bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej, 

KOMISJA REKRUTACYJNA

Rekrutację do oddziałów sportowych SP65 prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły spośród nauczycieli wychowania fizycznego.

Komisja opracowuje listę kandydatów według niniejszej procedury i przedkłada ją do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Szkoły zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni opiekunowie mogą się 

odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni.

Dyrektor Szkoły w ciągu 3 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym 

stronom.

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.


