
 

 

REGULAMIN 

rekrutacji uczniów w roku szkolnym 2022/2023 

do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie w Szkole Podstawowej nr 4 

im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 

 

 

§ 1 

1.Nabór do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie odbywa się zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59). 

2.W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie 

biorą udział kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 

2022/2023. 

§ 2 

1.Kandydaci do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie powinni posiadać 

bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej.  

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust.1, należy dołączyć do wniosku o przyjęcie 

kandydata do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie i złożyć w 

sekretariacie szkoły, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

3. Rodzice uczniów przyjętych do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie 

zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły, w terminie do 25 sierpnia 2022r. odrębne  

orzeczenie  lekarskie  wydane przez lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza medycyny 

sportowej informujące  o  zdolności  kandydata do  uprawiania  pływania. 

§ 3 

Kandydaci przyjmowani będą do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie w 

kolejności, jaką wyznaczy liczba punktów, będących sumą wynikającą z kryteriów NABORU 

UCZNIÓW (§ 6).  

§ 4 

1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, decydują najwyższe wyniki punktowe 

uzyskane w wyniku próby sprawności fizycznej w środowisku wodnym. Maksymalna 

liczba punktów wynosi 16. 



2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników podczas próby 

sprawności fizycznej w środowisku wodnym, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust.2  

ustawy. Przepis art.131 ust.3 stosuje się. 

§ 5 

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy otrzymali liczbę punktów 

niewystarczającą do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie, 

zostaną przyjęci do oddziału klasy pierwszej ogólnej. 

2. Kandydaci spoza obwodu szkoły, którzy otrzymali liczbę punktów niewystarczającą do 

przyjęcia do oddziału klasy pierwszej o profilu sportowym pływanie, mogą być przyjęci 

do oddziału klasy pierwszej ogólnej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi 

miejscami. 

§ 6 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW 

Próby sprawnościowe w środowisku wodnym oraz zasady uzyskiwania punktów: 

1.W zakresie oddychania:  

Zanurzanie głowy:  

• nie wykonanie zadania- 0 pkt  

• zanurzenie samych ust do linii nosa- 1pkt  

• zanurzenie całej twarzy- 2pkt  

• zanurzenie całej głowy i wypuszczenie powietrza pod wodą– 3 pkt  

• kilkukrotne zanurzenie całej głowy i wypuszczanie powietrza – 4 pkt 

2. W zakresie pływania statycznego:  

Swobodne leżenie na piersiach  i ćwiczenie wypornościowe:    

•    nie wykonanie zadania- 0 pkt  

•     trzymając się brzegu – 1pkt 

• z przyborem – 2 pkt 

• bez przyboru -„Meduza”- 3 pkt  

3.W zakresie pływania dynamicznego- napędu: 

a. Praca NN na piersiach (do stylu dowolnego) 

•    nie wykonanie zadania- 0pkt 

• z przyborem – 1 pkt 

• bez przyboru, w strzałce z wydechem do wody - 2pkt  

b. Praca NN na grzbiecie (do stylu grzbietowego) 



• nie wykonanie zadania- 0pkt 

• z przyborem -1pkt  

• bez przyboru z rękoma przy biodrach – 2 pkt 

• w strzałce bez przyboru- 3pkt  

4.W zakresie pływania dynamicznego- skoki:  

Skok do wody 

• nie wykonanie zadania- 0pkt 

• wsunięcie się do wody z pozycji siedzącej na brzegu- 1pkt 

• z pozycji stojącej z asekuracją- 2pkt 

• z murka- 3 pkt 

• ze słupka- 4pkt 

                                                             

§ 7 

Dyrektor szkoły określa termin oraz miejsce przeprowadzenia próby sprawności fizycznej w 

postępowaniu rekrutacyjnym i podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji.  

§ 8 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do oddziału klasy pierwszej o profilu 

sportowym pływanie szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 

przeprowadza postępowanie uzupełniające, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.      

 

                                                                                                 Dyrektor szkoły 

                                                                                                  mgr Bartosz Orczyc - Musiałek 

 


