
                                                                                                                                  Załącznik nr 2 

 do Regulaminu Klasy Sportowej 

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji do czwartej klasy sportowej 

o profilu pływanie w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim 

na rok szkolny 2018/2019 

UWAGA !!! 

1. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo 

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej. 

2. Do testów sprawności fizycznej kandydaci przystępują pod opieką prawnego opiekuna. 

Terminy rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie  

na rok szkolny 2018/2019 

Lp. Zadania  Miejsce  Termin  

1 
Składanie podań do Dyrektora Szkoły z 

oświadczeniami i orzeczeniem lekarskim. 
Sekretariat  Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Grodzisku Maz. 
Do 20 kwietnia 2018r 

2.  

Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przystąpienia 

do testu sprawności fizycznej 

Sekretariat  Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Grodzisku Maz. 
 8 maja  2018r. 

(wtorek) od godz. 10:00 

3 Test sprawności fizycznej 

Test sprawności fizycznej – 
boisko Szkoły Podstawowej nr 5 

Sprawdzian w wodzie - 

Pływalnia Wodnik w Grodzisku 

Mazowieckim  

11 maja 2018r.(piątek) 

godz.  9.00 

godz. 12.00  

 

4 
Listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 
Sekretariat  Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Grodzisku Maz. 

 4 czerwca 2018r 

(poniedziałek)         

godz. 12.00  

5 

Spotkanie informacyjne dla uczniów 

i rodziców kandydatów do klasy 

pływackiej z Dyrektorem szkoły, 

wychowawcą i instruktorami pływania. 

Szkoła Podstawowa  Nr 5 w 

Grodzisku Maz, sala  25 

 Dnia 10 maja 

(czwartek).  2018r. 

 godz. 17:00 

 

 

  

 

 



I. Podstawa prawna 

·         ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59z późniejszymi 

zmianami);  

·         Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 marca 2017 r.  w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół  

 

-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych 

badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do 

uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. 

    roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. 

-  Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program Szkolenia Sportowego dla oddziałów 

sportowych, szkół sportowych  oraz oddziałów SMS 

    publikacja z dnia 17 lipca 2017r. 

II. Postanowienia ogólne  

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w 

Szkole Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zwany dalej 

Regulaminem, określa  zasady przeprowadzenia rekrutacji  kandydatów do oddziału  

sportowego i zadania komisji rekrutacyjnej zwanej dalej komisją. 

III. Postępowanie rekrutacyjne  

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok 

szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana, przez Dyrektora Szkoły  

Podstawowej Nr 5  im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, zarządzeniem . 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji. 

3. Do klasy sportowej mogą być przyjmowani kandydaci spoza rejonu szkoły.  

4. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor szkoły na podstawie opinii komisji oraz 

zaświadczenia lekarskiego.  

 

4) Kandydaci do klasy sportowej powinni spełnić następujące warunki:  

a. zaliczenie ustalonych przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej,  

b. pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów 

sprawnościowych, 

c. predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,  

d. bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,  

e. pisemną akceptację rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącą zwiększonej ilości 

godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

 

 

 



 

3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 
osób wchodzących w skład komisji. 

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o 

przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste 
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli. 

4/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi. 

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek 
Pływacki. 

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, 
niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych. 

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: 

datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych 

na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.       

 Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.   

IV. Zasady rekrutacji 

1. Do  czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który: 

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat ( rocznik 2008 
lub  2009); 

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza sportowego . Do egzaminu rekrutacyjnego wystarczy orzeczenie lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

3/ sprawdzenie podań z oświadczeniami Rodziców/ prawnych Opiekunów  

4/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski 

Związek Pływacki; 

5/  Każdy kandydat będzie posiadał indywidualna kartę uczestnika rekrutacji (załącznik 1) 

   2. Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów: 

 1/  Każdy kandydat poddany zostanie  następującym próbom zgodnym z zaleceniami Polskiego 
Związku Pływackiego. 

 

 

 



 

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ   OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Testy sprawności pływackiej 

Kandydat ma prawo do wykonania jeden raz każdej próby sprawdzianu pływackiego. 

Za poprawne wykonanie danej umiejętności pływackiej kandydat otrzymuje punkty. 

Przy ocenianiu podstawowych czynności pływackich i skoków do wody (w zależności 

od techniki wykonania) badany może uzyskać od 0 — 3 pkt, w przypadku ruchów 

kończyn na dystansie kandydat może uzyskać od 0,5 pkt (2 pkt dodatkowo można 

uzyskać za przepłynięcie dystansu 15 m). Najwyższą ilość punktów przyznaje się za 

pływanie techniką kraul na grzbiecie i na piersiach na dystansie 25 m od 0 — 10 pkt, 

gdyż ocenie szczegółowej podlega: ułożenie ciała na wodzie, naprzemianstronna 

praca kończyn, ugięcie nóg w stawach kolanowych, ułożenie stopy, przenoszenie 

ramion nad wodą, włożenie ręki do wody i jej wyjęcie, oddychanie, koordynacja 

ruchów. Za każdy poprawnie wykonany element techniczny kandydat otrzymuje  

1 pkt. 

Za cały test sprawności pływackiej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

Na podstawie uzyskanych wyników z poszczególnych testów określa się poziom 

umiejętności pływackich i utworzy grupy sprawnościowe uczniów wg następujących 

kryteriów: 

0 — 20 pkt — poziom słaby, grupa sprawnościowa — „1 ", 

21 — 30 pkt — poziom średni, grupa sprawnościowa —„2”, 

3 1 — 40 pkt — poziom dobry, grupa sprawnościowa —„3”, 

41 — 50 pkt — poziom bardzo dobry, grupa sprawnościowa —„4”. 

W celu pełniejszej oceny zachodzących przemian u kandydatów będzie przeprowadzony pomiar 

cech somatycznych: masy i wysokości ciała oraz dodatkowo wykonana prognoza końcowej 

wysokości ciała kandydata, wyliczona z wartości wysokości rodziców. 

 

Należy zastosować wzór: 

chłopcy:   (1.08 WO + WM) 1.08 /:2 

dziewczęta (0,923W0 + WM) 1.08 /:2  

gdzie: 

WO — wysokość ciała ojca,                     WM — wysokość ciała matki 

 

 

 



 

NA TEST UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH SKŁADA SIĘ z  11 ZADAŃ: 

 
1. Wydech do wody (POLECENIE :Wykonaj serię min. 5 wydechów do wody) 

Próba punkty 

brak wykonania wydechu do wody     0   pkt 

pojedyncze wydechy do wody       1    pkt 

wykonanie co najmniej 5 wydechów do wody 2 pkt 

 

2. Skok na nogi do wody głębokiej ze słupka: 

Próba punkty 

brak wykonania skoku do wody       0   pkt 

skok do wody z siadu        1    pkt 

skok do wody na nogi z makaronem 2   pkt 

skok do wody na nogi bez makaronu     3  pkt 

 

3. Leżenie na grzbiecie — meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) — 

utrzymanie równowagi ciała i pływalność 

 
Próba punkty 

brak podjęcia próby       0   pkt 

meduza w pozycji na grzbiecie z przyborem (makaron, deska)        1    pkt 

meduza w pozycji na grzbiecie — nogi opadają 2   pkt 

meduza w pozycji na grzbiecie  - wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.         3  pkt 

 

 

4. Leżenie na piersiach — meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) — 

utrzymanie równowagi ciała i pływalność 

 
Próba punkty 

brak podjęcia próby       0   pkt 

meduza w pozycji na piersiach z przyborem (makaron, deska)        1    pkt 

meduza w pozycji na piersiach — nogi opadają 2   pkt 

meduza w pozycji na piersiach  - wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.         3  pkt 

 

 

5. Nurkowanie w głąb — głąb. 1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu: 

Próba punkty 

brak podjęcia próby       0   pkt 

zanurzenie głowy pod lustro wody        1    pkt 

zejście po żerdzi pod lustro wody i wyjęcie przedmiotu 2   pkt 

wyłowienie przedmiotu z dna o głębokości 1-1.20 m      3 pkt 

 

 



6. Poślizg na piersiach na odcinku 5m: 

Próba punkty 

brak podjęcia próby poślizgu na piersiach       0   pkt 

poślizg na piersiach z przyborem (deska, makaron)        1    pkt 

poślizg na piersiach do 5 m 2   pkt 

poślizg na piersiach powyżej 5 m      3 pkt 

 

7. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m: 

Próba punkty 

brak podjęcia próby poślizgu na grzbiecie       0   pkt 

poślizg na grzbiecie z przyborem (deska, makaron)        1    pkt 

poślizg na  grzbiecie do 5 m 2   pkt 

poślizg na  grzbiecie powyżej 5 m      3  pkt 

 

8. Praca nóg do kraula na grzbiecie /0-5 pkt/ 

Próba punkty 

brak podjęcia próby        0   pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, 
makaron) na odc. 1O m,    

       1    pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, 
makaron) na odc. 15m 

2   pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie bez przyboru 15 m.      3  pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie bez przyboru powyżej 15 m 5 pkt 

 

9. Praca nóg do kraula na piersiach /0-5 pkt/ 

Próba punkty 

brak podjęcia próby        0   pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na piersiach  z przyborem (deska, 
makaron) na odc. 1O m,    

       1    pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na piersiach z przyborem (deska, 
makaron) na odc. 15m, 

2   pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na piersiach bez przyboru 25 m.      3  pkt 

przepłynięcie nogami do kraula na piersiach bez przyboru powyżej 25 m 5 pkt 

10.Technika pływania kraulem na grzbiecie /0-10 punktów/ 

Próba punkty 

brak podjęcia próby        0   pkt 

przepłynięcie kraulem na grzbiecie z przyborem — dokładanka (deska, 
makaron) na odc. 15m, 

       1    pkt 

przepłynięcie kraulem na grzbiecie dokładanką na odc. do 15m 2   pkt 

przepłynięcie kraulem na grzbiecie na odcinku 25 m.      3  pkt 



 Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za 

prawidłowo wykonaną technikę  /poszczególne elementy/  

11. Technika pływania kraulem na piersiach /0-10 punktów/ 

Próba punkty 

brak podjęcia próby        0   pkt 

przepłynięcie kraulem na piersiach z przyborem — dokładanka (deska, 
makaron) na odc. 15m 

       1    pkt 

przepłynięcie kraulem na piersiach dokładanką na odc.  15m 2   pkt 

przepłynięcie kraulem na piersiach na odcinku 25 m.      3  pkt 

 

 Podczas pływania na odcinku 25 m kandydat może dodatkowo uzyskać punkty za 

prawidłowo wykonaną technikę  /poszczególne elementy/ - ułożenie ciała na wodzie  

Próba punkty 

ułożenie ciała na wodzie          0 -  1   pkt 

 naprzemianstronna praca kończyn    0  -  1   pkt 

prawidłowa praca nóg  0  - 1   pkt 

przenoszenie ramion nad wodą     0 -  1  pkt 

włożenie ręki do wody, zbudowanie chwytu wody     0 - 1  pkt 

wykonanie techniki poszczególnych faz pociągnięcia    0  - 1   pkt 

prawidłowe oddychanie    0  - 1   pkt 

koordynacja ruchów ramion, nóg, rollingu tułowia i oddychania           0 - 1   pkt 

 

  



SPRAWDZIAN ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH NA LĄDZIE SKŁADA SIĘ Z 5 PRÓB 

 /maksymalnie można uzyskać 50 punktów / 

1. Szybkość: bieg na odcinku 50m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt    ( 1 próba) 

 

a. Wykonanie – na  sygnał "na miejsca" testowany staje noga wykroczna za linia 

startowa w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego), Następnie na 

sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. 

b. Pomiar -  czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 

c. Uwagi - na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być 

prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy 

przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych 

i przy optymalnej temperaturze powietrza. 

d. Sprzęt i pomoce :stoper, lista badanych. 

 

Ilość punktów Dziewczęta chłopcy 

10 Poniżej 8,5 s poniżej 8,0 s 

9   

8  -9,0 s 

7 - 10,0 s  

6 10,0- 10,5 s 9,5 10,0 s 

5 10,5- 11,0 s 10,0- 10,6 s 

4 11,0- 11,5 s 10,6- 11,2 s 

3   

2 12,1 - 12,7 s 11,8 - 

1 12,7 - 13,3 s 12,4 - 13,0 s 

 powyżej 13,3 powyżej 13,0 s 

 

  



2. Zwinność: bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt 

a) Wykonanie - na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie 

do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linie startu, 

gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i 

wracając kładzie go ponownie w półkolu. 

b) Pomiar - próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 

1/10 s Próba zostaje zakończona z chwila, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. 

c)  Uwagi- próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną 

próbę należy powtórzyć. 

d) Sprzęt i pomoce:  stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole. 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy 

10 Poniżej 11,5 s poniżej 1 1,0 s 

9 1 1,5 - 12,2 s  

8  11,7-12,4 s 

7 12,9- 13,6 s  

6 13,6 - 14,3 s  

5 14,3 — 15,0 s  

4 15,0- 15,7 s 14,5-15,2 s 

3 15,7- 16,3 s  

2 16,3 - 16,9 s 15,8-16,4 s 

1 16,9 _17 5 s 16,4 — 17,0 

 Powyżej 1 7,5 s Powyżej 17,0 s 

 

 

 

  



3. Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt (dwie próby) 

a) Wykonanie - testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje 

skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. 

b) Pomiar -skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. 

Długość skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem pięt. 

 

c) Uwagi- skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. 

 

d) Sprzęt i pomoce - piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych. 

 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy 

10 Powyżej 160 cm powyżej 170 cm 

9 150 -160 cm 160-170 

8 140 — 150 cm 150-160 

7 130- 140 cm 140-150 

6 120 -130 cm 130-140 

5 110 - 120 cm 120-130 

4 100 - 110 cm 110-120 

3 90 -100 cm 100-110 

2 80 — 90 cm 90-100 

1 70 -80 cm 80-90 cm 

 Poniżej 70 cm poniżej 80 cm 

 

  



4. Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt 

a) Wykonanie - testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz 

piłkę wykonuje zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzucają jak najdalej w 

przód. 

b) Pomiar - rzut mierzony w cm, wykonuje się trzykrotnie. Liczy się wynik najlepszego rzutu. 

c) Uwagi – w  trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża 

d) Sprzęt i pomoce - piłka lekarska (2kg), taśma miernicza, lista badanych. 

 

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy 

10 Powyżej 3,40 m Powyżej 4,00 m 

9 3,2 — 3,4 m 3,75 -4,00 m 

8 3,0 — 3,2 m 3,50 - 3,75 m 

7 Om 3,25 - 3,50 m 

6 2,6—2 8 m 3,00 - 3,25 m 

5 2,4 —2 6 m 2,75 - 3,00 m 

4 2,2 — 2,4 m 2,50 - 2,75 m 

3 1,9 — 2,2 m 2,25 - 2,50 m 

2 1,6 — 1,8 m 2,00 - 2,25 m 

1 1,4— 1,6 m 1,75 - 2,00 m 

 Poniżej 1,40 Poniżej 1,75 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gibkość -  maksymalny skłon tułowia w przód o prostych nogach 

a) Wykonanie - badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy 
zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej 

palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. 

b) Pomiar -  próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm 

c) Uwagi - sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku 

stóp z powierzchnia podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 

cm od ściany.    W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon 
należy wykonać płynnie bez gwałtownych przyruchów. 

d) Sprzęt i pomoce -  podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm 

 

  

 

3.  Zasady uzyskiwania punktów: 

1/ Podczas prób wykonywanych w wodzie ocenie podlegać będzie sposób, technika wykonywania 
ćwiczenia,  koordynacja ruchowa i sposób oddychania zgodnie z kryteriami punktowymi testów. 

 2/ Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów z części pływackiej i 50 pkt. z części 

lądowej. Punkty są sumowane. Kandydaci przyjmowani są wg wysokości uzyskanych punktów. 

  

Ilość punktów Dziewczęta Chłopcy 

10 + 18 cm poniżej + 15 cm 

9 15-18 cm poniżej 12-15 cm poniżej 

8 12-15 cm poniżej 9-12 cm poniżej 

7 9-12 cm poniżej 6-9 cm poniżej 

6 6-9 cm poniżej 3-6 cm poniżej 

5 3-6 cm poniżej 0-3 cm poniżej 

4 0-3 cm poniżej 0-3 cm powyżej 

3 0-3 cm powyżej 3-6 cm powyżej 

2 3-6 cm powyżej 6-9 cm powyżej 

1 6-9 cm powyżej 9-12 powyżej 

0 Więcej niż 9 cm powyżej Więcej niż 12 cm powyżej 



 Uwagi: 

 

1. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z 
uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka. 

V. Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie 

złożone do szkoły do 20 kwietnia 2018r. 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- pisemna 
zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału. 

2. 2 zdjęcia do legitymacji ucznia. 

3. Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do klasy pływackiej wymagane jest złożenie 

do dnia 1 września zaświadczenia od lekarza sportowego. 

     

VI.  Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców na zabraniu 

 oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej  szkoły. 

 

VIII.  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły. 

 

  IX.  Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrekcji Szkoły. 

 

 

  

  

  

 


