
Załącznik a) 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO  

KLAS CZWARTYCH – IV A - O PROFILU PŁYWANIE  ORAZ  

DO KLASY IV B – ELEMENTY SZTUK I SPORTÓW WALKI / PIŁKA WODNA 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W ROKU SZKOLNYM  2023/ 2024 

Terminy  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Rodzaje czynności 

08.03 – 17.03.2023 r. 

do godz. 15.00 

  

16.08 – 18.08.2023 r. 

Złożenie podpisanego wniosku (Zał.1)  

o przyjęcie dziecka do klasy czwartej wraz 

z pisemnym oświadczeniem obojga 

rodziców/prawnych opiekunów na 

uczęszczanie kandydata do szkoły (Zał. 3), 

danymi rodziców/prawnych opiekunów 

(Zał. 2), orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej o stanie zdrowia 

umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale. 

pływanie: 

20 marca 2023 r., 
godz.11:45 

basen SDS  

ul. Wąska 16. 

sztuki walki: 

17 marca 2023 r., 

godz. 17:00 

SDS, hala 

bokserska, ul. 

Wąska 16. 

pływanie: 

22 sierpnia 2023 r. 

godz. 10:00 

basen SDS  

ul. Wąska 16. 

sztuki walki: 

21 sierpnia 2023 r., 

godz. 12:00 

SDS, hala bokserska, 

ul. Wąska 16. 

 

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej dla kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie do klasy czwartej Sportowej 

Szkoły Podstawowej. Zastosowane testy 

oparte są na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla danej 

dyscypliny sportowej, w którym jest 

przeprowadzane szkolenie sportowe. 

Testy sprawnościowe obejmują:  

Pływanie: W wodzie: ocena techniki 

pływania stylem grzbietowym i dowolnym 

oraz skoków startowych. Na lądzie: próby 

sprawności fizycznej oceniające cechy 

motoryczne tj. zwinność, siłę, skoczność  

i gibkość. 

Sztuki walki: próby sprawności ogólnej, 

koordynacji ruchowej z elementami boksu, 

podstawowe elementy techniki bokserskiej. 



 27.03.2023 r. 

 godz. 12.00  

23.08.2023 r.  

godz. 15.00   

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne, a którzy 

negatywne wyniki prób sprawności 

fizycznej.  

(Lista zostanie wywieszona  

w budynku szkoły). 

27.03. - 31.03. 

2023 r. 

24.08. – 28.08.2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

12.04.2023 r. 

godz. 15.00 

29.08.2023 r. 

godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

(Listy zostaną wywieszone w budynku 

szkoły.) 

13 – 14.04.2023 r. 

do godz. 15.00 

30. 08. 2023 r.       

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia dziecka w formie 

pisemnego oświadczenia - (Zał.5) 

17.04.2023 r.  

do godz. 15.00 

31.08.2023 r.  

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do oddziałów sportowych mistrzostwa 

sportowego. 

(Listy zostaną wywieszone w budynku 

szkoły.) 

23.06 - 27.06.2023 r. 

 do godz. 15.00 

31.08.2023r. 

do godz. 15.00 

Dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia klasy trzeciej, deklaracji 

udziału w lekcjach religii/wdż/etyki (zał.4) 

oraz dodatkowych danych ucznia 

przyjętego (zał.6). 

 Załączniki*:  

Załącznik 1    Wniosek z prośbą o przyjęcie do szkoły. 
Załącznik 2    Dane rodziców/prawnych opiekunów. 
Załącznik 3    Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów. 
Załącznik 4    Deklaracja. 
Załącznik 5    Wola zapisu. 
Załącznik 6    Dodatkowe dane ucznia przyjętego. 
Załącznik 7    Klauzula informacyjna dla kandydatów na ucznia,  jego rodziców/opiekunów  (bez 
potrzeby składania, tylko do wiadomości). 
 
 * Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie www: CMS 

 
Sporządziła: Olga Spirka – Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej do klas czwartych SSP 


