REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE - KLASA IV
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
O przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu pływanie mogą ubiegać się dzieci urodzone
w roku 2009 i 2010, niezależnie od miejsca zamieszkania (brak rejonizacji).

1.
2.
3.

4.

Terminy przeprowadzenia testu: 30.03.2019 r., godz. 08.00 – 10.00.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Jodłowej 21, basen.
Komisja rekrutacyjna:
 Danuta Koczorowska – przewodnicząca,
 Agnieszka Masztaler-Chuta - członek,
 Dawid Zieliński – członek.
Wymagania wobec uczestników przystępujących do testu:



złożenie dokumentów w sekretariacie ds. uczniowskich do dnia 22.03.2019 r.:
* wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego o specjalizacji pływanie w roku szkolnym
2019/2020 – załącznik nr 1,
* oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwskazań do uprawiania sportu –
załącznik nr 2,
* posiadanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu – pływanie wydane przez lekarza
medycyny sportowej (po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do klasy sportowej –
przedłożyć do dnia 2.07.2019 r.),
* wstępna deklaracja rodziców/prawnych opiekunów o gotowości zapisania dziecka do
Miejskiego Klubu Pływackiego, po zakwalifikowaniu się do ww. oddziału – załącznik nr 3,



uczestnicy testu muszą posiadać strój do pływania oraz czepek, a ponadto strój sportowy.

5.

Test sprawności – dostępny na stronie www – załącznik nr 4.
http://polswim.pl/sites/default/files/pzp_program_szkolenia_smsy.pdf
Kandydat odbywa próbę umiejętności pływackich – max. 50 pkt oraz sprawdzian zdolności
motorycznych na lądzie – max. 50 pkt.
Przy jednakowej liczbie punktów wyższe miejsce w rankingu otrzymuje uczeń, który ma więcej
punktów z prób pływackich.

6.

Komisja przedstawi dyrektorowi szkoły do dnia 03.04.2019 r. listę kandydatów, którzy spełnili
wymagania proceduralne (złożyli odpowiednie dokumenty i przystąpili do sprawdzianu) wraz
z liczbą przyznanych punktów.

7.

W dniu 05.04.2019 r. godz. 15:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

8.

Komisja rekrutacyjna w dniu 10.04.2019 r. , godz. 12:00 poda do publicznej wiadomości listę
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9.

W dniach 10.04 – 17.04.2019 r. rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie
potwierdzające wolę przyjęcia do klasy sportowej – załącznik nr 5.

10.

W dniu 23.04.2019 r. o godz. 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów
przyjętych do klasy czwartej – pływackiej. Klasa będzie liczyła 28 uczniów. O proporcji
dziewczęta/chłopcy zdecyduje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy rokowań sportowych
kandydatów.

