Zasady przyjęć
do I klasy sportowej o profilu pływanie
w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie
na rok szkolny 2021/2022
Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:
• posiadają
bardzo
dobry
stan
zdrowia,
potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem
kandydata do próby sprawności fizycznej;
• posiadają pisemną zgodę obojga rodziców/opiekunów prawnych
na uczęszczanie do oddziału sportowego, którą należy przedstawić w
szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności
fizycznej;
• uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu,
w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub
oddziale.
Pozytywne zaliczenie próby sprawności fizycznej to osiągnięcie przez
kandydata minimum 30 punktów.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane
są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
Listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego ustala się wg
malejącej liczby uzyskanych punktów z próby sprawności fizycznej, do
wyczerpania limitu miejsc w tym oddziale.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników - na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - brane są pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art.131 ust.2 ustawy Prawo oświatowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku otrzymania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, w
kolejnym etapie rekrutacji brany jest pod uwagę lepszy czas uzyskany w biegu
wahadłowym – zadanie 6.
Rejestracja wniosków do oddziału sportowego odbywa się w terminach
określonych w Harmonogramie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2021/2022, najpóźniej do 8 marca 2021r. do godz. 16.00.

Próbę sprawności fizycznej przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna (w grupach
do 5 uczestników)10 marca 2021r. w godz. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30. W przypadku większej liczby kandydatów wyznaczony będzie
dodatkowy termin tj. 11 marca 2021r. od godz. 16.00.
Zapisu na ww. godziny przeprowadzenia próby sprawności fizycznej rodzic
dokonuje telefonicznie do 8 marca 2021r. do godz. 16.00. jednak nie
wcześniej, niż po zarejestrowaniu w elektronicznym systemie rekrutacji
wniosku, który został zaakceptowany przez placówkę.
Celem dopełnienia formalności zbiórka przy sali gimnastycznej 5 minut przed
wyznaczoną godziną.
Próba sprawności fizycznej
Próba sprawności fizycznej do oddziału sportowego o profilu pływackim
zostanie przeprowadzona w sali gimnastycznej, która będzie poprzedzona
rozgrzewką. Kandydaci przystępują do prób na boso lub w butach sportowych i stroju
sportowym (dres lub strój gimnastyczny).
Próba sprawności składa się z dwóch części, za które kandydat może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.
Część I
Przeprowadzana jest w formie 5 zadań sportowych. Za każde zadanie sportowe
można uzyskać maksymalnie 4 pkt.
Z części I maksymalnie można zdobyć 20 punktów.
Cześć II
Przeprowadzana jest w formie 4 zadań sportowych sprawdzających sprawność
ogólną (tj. zwinność, moc, gibkość, szybkość). Za każde zadanie można
maksymalnie uzyskać 20 pkt.
Z części II maksymalnie można zdobyć 80 punktów.
Punktacja uwzględnia rok urodzenia oraz płeć kandydata.
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