ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLASY SPORTOWEJ
Szkoła Podstawowa Nr 234
Im. Juliana Tuwima w Warszawie

Podstawa prawna:


Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie warunków tworzenia,

organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
(Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2002r. Nr 126, poz. 1076).


Statut Szkoły Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie.
Postanowienia ogólne
§1

1. Szkoła Podstawowa Nr 234 w Warszawie za zgodą organu prowadzącego prowadzi klasy
sportowe o profilu pływanie.
2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin , w tym:


3 godziny zajęć sportowych na pływalni,



7 godziny zajęć wychowania fizycznego.
Rekrutacja
§2

1. Do oddziałów sportowych przyjmuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, jak i poza jej obwodem na podstawie wyników
testu sprawnościowego.
2. Do dnia 25 marca rodzice (prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły:
a) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
b) zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań
do udziału w teście sprawnościowym,
c) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

3. Dnia 25 marca o godzinie 8.00 zostanie przeprowadzony test sprawnościowy na pływalni:
a) skok do wody na nogi i głowę ze słupka startowego,
b) przepłynięcie 25 metrów dowolną techniką pływacką
c) zanurzenie głowy i przepłynięcie pod tyczką,
d) wyłowienie przedmiotu z dna basenu.
4. Do klasy sportowej o profilu pływanie zakwalifikowani będą uczniowie, którzy:
a) posiadają zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza o bardzo dobrym stanie zdrowia,
b) posiadają pisemną zgodę rodziców,
c) pozytywnie zaliczą test sprawnościowy.
5. W przypadku zaświadczenia o niezdolności do udziału w zajęciach sportowych, jak też
w przypadku wysokiej absencji na zajęciach sportowych na pływalni, uczeń zostaje
przeniesiony do klasy ogólnej.
Postanowienia końcowe
§1
1. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu pływanie są zobowiązani
do zakupu:
a) stroju pływackiego ( czepek, okulary, kostium, klapki),
b) stroju sportowego ( obuwie sportowe, koszulka, spodenki).

