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REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DO KLAS  IV SPORTOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50  

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE 
(aktualizacja 25.05.2020) 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 2198) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 671) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610) 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie. 

 
 

 

Niniejszy regulamin dotyczy naboru do klas IV sportowych o profilach: 

• pływanie dziewcząt i chłopców  

• koszykówka dziewcząt i chłopców 

• taniec dziewcząt i chłopców. 

 

 

1. O przyjęcie do klasy IV sportowej może się ubiegać kandydat, który: 

a) złożył podanie o przyjęcie do klasy sportowej; 

b) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej; 

c) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej oraz osiągnięć 

sportowych w dyscyplinie kierunkowej; (w pływaniu minimalna liczba pkt wynosi 50) 

d) posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych). 

 

 

2. Wymagane dokumenty składane w sekretariacie szkoły do 18 maja 2020r:   

a) podanie o przyjęcie do szkoły stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu; 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  

 

 

3. Pozostałe dokumenty składane do 29 czerwca 2020 r:  * 

a) dwie podpisane fotografie 

b) oryginał świadectwa po klasie III szkoły podstawowej 

 

         * dotyczy kandydatów spoza SP 50 

 

 

4. Terminy rekrutacji:  

a) składanie podań o przyjęcie do szkoły - do 18 maja 2020r.; 

b) terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej. Testy odbywają się w grupach 5- 8 -osobowych na boisku 

szkolnym (w przypadku złej pogody na sali gimnastycznej) z zachowaniem obowiązujących zasad związanych z 

„odmrażaniem” sportu w okresie COVID -19 zgodnie z informacjami przesłanymi do rodziców: 

• do klasy pływackiej - Testy do klasy pływackiej zostają odwołane. Nabór odbywa sia na podstawie opinii  

      trenerów – zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Pływackiego. 

• do klasy koszykarskiej - zmiana terminu  w związku z konkursem matematycznym  

     Kangur - 1 czerwca 2020r.: 
o Grupa 1 g. 18.00 

o Grupa 2 g. 18.20 

• do klasy tanecznej - 2 czerwca 2020r.: 
o Grupa 1 g. 18.00 
o Grupa 2 g. 18.30 

c) ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej – 9 czerwca 2020r. do  godz. 13.00 

e)   potwierdzenie woli nauki w klasie IV sportowej: - 16 czerwca do godz. 16.00 

         f)   lista przyjętych do klas IV sportowych: 17 czerwca do godz. 13.00 

 

 


