
 

 
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Królowej Jadwigi 
ul. Jagiellońska 7;   03-721 Warszawa  

tel.: 22 6191754 
http://sp50.waw.pl 

REKRUTACJA DO IV KLAS SPORTOWYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 
 
W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy dziewczęta i chłopców do klas IV o profilu: 

 pływanie 

 koszykówka 

 taniec 

Kandydatów do klas sportowych obowiązuje złożenie podania do sekretariatu szkoły w terminie 
od 23 marca do 27 marca 2020 r. do g. 16.00 – zgodnie z harmonogramem naboru dostępnym  
na stronie szkoły. 
 
Terminy testów sprawnościowych do klasy pływackiej: 

 uczniowie obecnej kl. 3c   
–  w wodzie - 03.04.2020 r. (piątek) w godz. 9.50-10.35  
–  na lądzie - 03.04.2020 r. (piątek) w godz. 13.50-14.35    

 uczniowie obecnej kl. 3d 
–  w wodzie - 01.04.2020 r. (środa) w godz. 10.45-11.30 
–  na lądzie - 02.04.2020 r. (czwartek) w godz. 8.00-8.50 

 kandydaci  z klas niesportowych i spoza szkoły - 02.04.2020 (czwartek) w godz. 16.00.  
Zbiórka dzieci przy sali gimnastycznej.  
Konsultacje , udzielanie informacji, po umówieniu telefonicznym  -  
trener Anetta Bugaj tel. 602711821    

 
 Terminy testów sprawnościowych do klas o profilu koszykówka / taniec (część ogólna testów 
przeprowadzana jest wspólnie, część specjalistyczna z podziałem na dyscypliny): 

 uczniowie obecnej kl. 3e –  01.04.2020 r. (środa) godz.9.50-11.30 
 kandydaci  z klas niesportowych i spoza  szkoły - zbiórka dzieci przy sali gimnastycznej 

– 31.03.2020 r. (wtorek)  godz. 15.30 
– 01.04.2020 r. (środa) godz.15.30  

 
Do prób sprawnościowych przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki medycznej. 
 
Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych:    06.04.2020 r. do godz. 15.00 
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy IV:     07.04.2020 r. do godz. 13.00 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole,  do której zostało zakwalifikowane 
                                                                                         do 16.04.2020 r. do godz. 16.00 
Lista przyjętych do klas IV sportowych:                     17.04.2020 r. do godz. 15.00 

Więcej informacji dotyczących szkoły oraz naboru udziela sekretariat szkoły:   
            Adres: 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7 
            Tel.: 22-619-14-68, 22-619-17-54, fax. wew. 16 
            E-mail: sp50@sp.50.waw.pl 

http://sp50.waw.pl/
mailto:sp50@sp.50.waw.pl

