
Rodzaj czynności 

Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

rozpoczęcie zakończenie 

Złożenie: 

 wniosku, 

 oświadczenia, 

 zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie 

zdrowia od lekarza medycyny sportu. 

1 czerwca 10 czerwca 

Przeprowadzenie testów 

  

wrzesień 2020 r.  

dokładna data zostanie podana 

pod koniec sierpnia br. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

25 czerwca 

 

 

Zasady naboru 

do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie  
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu 

 

Podstawa prawna:  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 671) 

  

1. W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie klasa czwarta sportowa o profilu 

pływanie.  

2. Klasa sportowa realizuje, oprócz czterech godzin podstawy programowej                      

z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe            

z zakresu pływania. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej powinni:  

 legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz nienaganną postawą;  

 posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;  

 zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez trenera; 

 przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do 

oddziału sportowego (załącznik nr 1). 

4. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa        

w trakcie trwania zajęć oraz troski o sprzęt sportowy. 

5. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza Komisja rekrutacyjno –

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 



6. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji 

oraz orzeczenia lekarskiego. 

7. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od 

decyzji Komisji rekrutacyjnej na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy 

przyjętych.  

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie     

7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

9. Zajęcia pływackie realizowane są w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji  przy     

ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu. 

10. Zakres testów sprawnościowych: 

na basenie: 

 wydech do wody, skok na nogi do wody głębokiej ze słupka, leżenie na 

grzbiecie - utrzymanie równowagi ciała i pływalność, leżenie na piersiach -  

utrzymanie równowagi ciała i pływalność, nurkowanie w głąb, poślizg na 

piersiach na odcinku 5 m, poślizg na grzbiecie na odcinku 5 m, praca nóg do 

kraula na grzbiecie, praca nóg do kraula na piersiach, technika pływania 

kraulem na grzbiecie, technika pływania kraulem na piersiach. 

w sali gimnastycznej: 

 szybkość, zwinność, skoczność, siła ramion, gibkość. 

         Próby będą punktowane za technikę wykonania od 1 do 5 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

……………………………………………….                               …………………...………… 
 (imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)                                                    (miejscowość i data)                                                                                                 
 

………………………………………………. 

 

……………………………………………….  
                    (miejsce zamieszkania)   

 

………………………………………………. 
                             (nr telefonu)   

 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, że znane są mi wymagania wobec uczniów uczęszczających do klasy sportowej 

i wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki: 

....................................................................................................................................................... 

do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Kaliszu, do klasy czwartej sportowej o profilu: pływanie.   

Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania 

fizycznego.  

 

 

 

Podpis prawnych opiekunów: ………………………………………………… 

…………………………………………………  

 

 

 

Do oświadczenia rodziców należy dołączyć orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek 

zastrzeżeń co do uczęszczania dziecka do klasy sportowej. 

 

 



 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ 

 

    

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 8  

im. Bohaterów Westerplatte  

w Kaliszu 

 

 

 

Proszę o przyjęcie do klasy IV sportowej o profilu: pływanie 

 

 

 

Imię (imiona) i nazwisko:………………………………………………………………………. 

 

Uczeń szkoły podstawowej: ………………………………………………………….………… 

 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………….…… 

 

Numer PESEL: ………………………………………………………………………….……… 

  

Adres zameldowania: 

 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

Adres zamieszkania: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów): 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

Telefony kontaktowe: 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

………………..………………………                     ……………………………………………      

             Miejscowość, data                                         podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 


