
Rekrutacja do IV klasy  sportowej  o profilu pływanie w roku szkolnym 

2023/2024 
 

Podstawa prawna: 

 

1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. U. z  2019 r. 

 poz. 396). 

3. Zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2023,  

 

 

Kryteria przyjęcia do oddziału  sportowego o profilu pływanie w Szkole Podstawowej 

im. W. Chotomskiej w Józefowie: 

 

1. Do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie 

przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w  oddziale sportowym, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub lekarza medycyny sportu. 

 złożyli w sekretariacie szkoły, w terminie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 

2023/2024 odpowiednie dokumenty, 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych               

na podstawie wytycznych  Polskiego  Związek Pływackiego. 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba 

wolnych miejsc w  oddziale,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego                    

są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w  Prawo oświatowe rozdział 6 art. 131. 

 

  

Czwarta klasa sportowa: 

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w dniach 27 lutego – 

13 marca rodzice kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej                                      

im.  W. Chotomskiej w Józefowie składają w szkole  następujące dokumenty: 

 

1. Zgłoszenie dziecka do IV klasy sportowej Szkoły Podstawowej im Wandy Chotomskiej 

w Józefowie, (Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły), 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy sportowej Szkoły Podstawowej im Wandy 

Chotomskiej w Józefowie, (Dziecko zamieszkujące  poza obwodem szkoły), 

3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej świadczące o zdolności kandydata                        

do uprawiania dyscypliny sportowej pływanie. 

 

 

 

 



W dniu14 marca (wtorek) odbędą się testy sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.  

 

RODZICE KANDYDATÓW, UCZNIÓW KLASY IIIA UCZĘSZCZAJĄCYCH                             

DO SZKOŁY W JÓZEFOWIE  PRZYWOŻĄ DZIECI NA GODZINĘ 9.30. UCZNIOWIE 

KLASY IIIB PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY W TYM DNIU WG PLANU LEKCJI. 

RODZICE KANDYDATÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ SPOZA SZKOŁY PRZYWOŻĄ 

DZIECI WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

 

TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ –  godz. 9.30– sala gimnastyczna w Szkole 

Podstawowej w Józefowie ul. Szkolna 62. 

  

 

Kandydaci do IV klasy sportowej wykonają 5 prób tj: zwis na drążku, brzuszki na czas, skok 

w dal z miejsca, bieg wahadłowy, tor przeszkód na czas. 

 

1. Kandydatów obwiązuje strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.  

   

 

TEST SPRAWNOŚCI PŁYWACKIEJ  – godz. 12.30 - pływalnia Aquapark Fala                        

ul. Koncertowa 4, Stanisławów Pierwszy (dzieci ze szkoły w ramach swoich 

cotygodniowych zajęć na basenie) 

 

 

 

Kandydaci do IV klasy sportowej będą musieli przepłynąć 50m dwoma dowolnymi stylami 

i wykonać dowolny skok do wody ze słupka.  

 

1. Obowiązuje strój pływacki tj. strój kąpielowy, slipy pływackie okularki pływackie, 

czepek pływacki, klapki).  

 

 

 

 

 


