REGULAMIN REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY
SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA DŁUGOSZA
W RADOMIU
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.
2572, z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych,
szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129).
ROZDZIAŁ I
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu w roku
szkolnym 2016/2017 powołuje się Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
 Przewodniczący – trener I pływania, nauczyciel wychowania fizycznego.
 Członek – trener II klasy pływania, nauczyciel wychowania fizycznego.
 Członek –– trener II klasy pływania, nauczyciel wychowania.
 Członek –- instruktor sportu w zakresie pływania, nauczyciel wychowania fizycznego.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
1. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjne – Kwalifikacyjnej jest:
 prowadzenie rekrutacji uczniów zgodnie z Regulaminem rekrutacji do czwartej klany
sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza
w Radomiu,
 zapoznanie z treścią regulaminu kandydatów i ich rodziców do dnia 01.06.2016 r.,
 przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie,
 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Komisję
rekrutacyjną,
 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 ustalenie warunków postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI REKRUTACJI
O przyjęciu do klasy 4 sportowej o profilu pływanie może ubiegać się kandydat który:
a. Posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności
do uprawiania sportu pływackiego, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami e sprawie
trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia

b. Posiada pisemną zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na uczęszczanie do klasy
sportowej o profilu pływanie
c. Uzyskał pozytywne wyniki testu sprawności pływackiej na warunkach ustalonych
przez Komisję Rekrutacyjną.
.
ROZDZIAŁ IV
TESTY I PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE ORAZ ZASADY UZYSKIWANIA
PUNKTÓW
1. Zakres testu pływackiego i zasady punktacji
Każdy z kandydatów musi pokonać dystans 100 m stylem zmiennym gdzie będzie
oceniona technika poszczególnych stylów pływackich w skali od 0 do 6 tj. delfin 0-6
grzbiet 0-6, styl klasyczny 0-6, kraul na piersiach 0-6. Suma tych punktów określi
poziom wyszkolenia zawodnika. Maksymalne liczba pkt. to 24 ( 4 style po 6 pkt.).
2. Na podstawie zdobytych punktów z testu utworzony będzie ranking z którego 30
uczniów ( 15 dziewcząt i 15 chłopców) zostanie zakwalifikowanych do klasy
sportowej o profilu pływackim. Ranking jest tworzony osobno dla dziewcząt i osobno
dla chłopców.
3. W przypadku uzyskanej tej samej liczby punktów przez uczniów i przekroczeniu
limitu liczebności klasy pod uwagę będzie brany uzyskany czas.
ROZDZIAŁ V
TERMINY REKRUTACJI
1. Termin sprawdzianu wyznaczony jest na dzień 16.06.2016r. o godzinie 1530
w obiekcie pływalni DELFIN przy ul. Piastowskiej.
3. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu podane będą przez Komisję Rekrutacyjną
dnia 20.06.2016 r. o godzinie 1000 na stronie internetowej Klubu i szkoły oraz
w kancelarii Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Radomiu ul. Sobieskiego 12.
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego
sprawdzianu z uwagi na rezygnację, chorobę dziecka lub dużą liczbę kandydatów.
ROZDZIAŁ VI
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA DO CZWARTEJ KLASY
SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE
1. Podanie o przyjęcie do szkoły, do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie.
2. Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy
sportowej o profilu pływanie.
3. Podpisana 1 fotografia ucznia do wydania legitymacji szkolnej.
4. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej pływanie
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności
do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
Załączniki:
1. Rejestr prób sprawnościowych kandydatów do czwartej klasy sportowej o profilu
pływanie.
2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
3. Zgoda rodzica na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.

