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REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu na rok szkolny 2023/2024 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431); 

 

• Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych 

oraz działów mistrzostwa sportowego. (Dz.U. z 2020 r. poz.2138); 

 

• Art. 133 i 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rekrutacji do szkół 

sportowych Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082, z późniejszymi zm.); 

 

•  Uchwała nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Zgierz. 

 

• Zarządzenie nr 22/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2023 r.                  

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego                       

i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas 

siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024. 

 

 

Rozdział I 

ZASADY OGÓLNE 

1. Szkoła prowadzi oddział sportowy o profilu pływanie (dziewczęta i chłopcy). 

 

2. Oddział sportowy nie jest objęty rejonizacją, czyli nie obowiązuje w nim ustalony dla 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu obwód szkolny. 

 

3. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego w pływaniu opracowany 

przez Polski Związek Pływacki od klasy czwartej do klasy ósmej.  

 

4. W oddziale sportowym program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle                      

z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.  

 

5. W oddziale sportowym obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych 

wynosi co najmniej 10 godzin. W ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego 

(4 godz.), przewidziane w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej.  
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6. Szkolenie sportowe odbywa się z wykorzystaniem bazy sportowej - pływalni 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1.  

 

7. Uczniowie oddziału sportowego wyłaniani są w drodze rekrutacji określonej                                

w dziale II i III Regulaminu. 

 

8. Do oddziału sportowego czwartej klasy przyjmowani są, na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu                           

i uczniowie spoza szkoły. Wniosek stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. 

 

9. Oddział sportowy będzie utworzony w przypadku zakwalifikowania w wyniku 

rekrutacji co najmniej 23 kandydatów. 

 

10. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) ukończyli klasę trzecią szkoły podstawowej; 

b) posiadają dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza opieki zdrowotnej; 

c) posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie 

kandydata do oddziału sportowego; 

d) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz posiadają umiejętności 

pływackie potwierdzone podczas testu z pływania. Szczegółowy opis prób 

sprawnościowej i pływackiej stanowi Załącznik nr 2. 

 

11. Szkoła przy realizacji programu szkoleniowego w oddziałach sportowych współpracuje 

z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym w Zgierzu. Uczeń  oddziału 

sportowego może być członkiem sekcji tego klubu. 

 

 

Rozdział II 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. O przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego o profilu pływanie w Szkole 

Podstawowej nr 8 w Zgierzu może ubiegać się kandydat, który: 

a) ukończył trzecią klasę szkoły podstawowej; 

b) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

c) posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata 

do oddziału sportowego o profilu pływanie; 

d) uzyskał odpowiednią liczbę punktów z przeprowadzanych prób sprawności 

fizycznej i posiada podstawowe umiejętności pływackie (potwierdzone testem). 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły: 

a) Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 

czwartej oddziału sportowego o profilu pływanie – Załącznik nr 1; 

b) Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału 

w zajęciach oddziału sportowego o profilu pływanie.  

 

3. Do klasy czwartej oddziału sportowego o profilu pływanie przyjętych może być do 28 

uczniów (po 14 osób na grupę), którzy uzyskali największą ilość punktów z testów 

sprawnościowych. W przypadku kandydatów o takiej samej ilości punktów z testów 
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sprawnościowych, przy rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria zgodne                      

z Uchwałą nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Zgierz. 

 

Rozdział III 

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

 1.  Od 20 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. w godz. 8:00 -15:00 –składanie wniosków 

(Załącznik nr 1) wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym dobry stan zdrowia      

i brak przeciwskazań do  udziału w zajęciach oddziału sportowego o profilu pływanie. 

2. W dniu 12 kwietnia 2023 r. od godz. 14:00  przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej oddziału sportowego profilu pływanie 

w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka. Próby sprawności fizycznej 

odbędą się: 

a)  w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu (sala gimnastyczna szkoły przy                                    

ul. B. Leśmiana 1- obowiązuje strój i obuwie sportowe); 

b)  oraz na pływalni MOSiR- Zgierz przy ul. B. Leśmiana 1 (obowiązuje strój 

pływacki, czepek, okularki pływackie, mydło, ręcznik, obuwie basenowe). 

 

3. 17 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                            

i niezakwalifikowanych (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do 

szkoły).  

 

4. Od 18 kwietnia 2023 r do 21 kwietnia 2023 r. w godz.8:00-15.00 - złożenie przez  

rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do oddziału 

sportowego o profilu pływanie. Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych 

opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania 

rekrutacyjnego. 
 

5.  24 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                                    

i nieprzyjętych. 
 

6. O ewentualnej zmianie terminu, rodzice i uczniowie zostaną powiadomieni poprzez:  

a) stronę internetową szkoły; 

b) indywidualnie, poprzez wysłanie wiadomości na podany adres e-mailowy rodziców. 

 

7. W trakcie testów dzieci na terenie szkoły oraz pływalni pozostają pod opieką 

nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 8 w Zgierzu wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

Podczas testów z dzieckiem musi być obecny jeden rodzic/opiekun prawny, którego 

obowiązuje przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

 

8. W terminie do 31.08.2023 r. rodzice / prawni opiekunowie uczniów przyjętych do 

oddziału sportowego o profilu pływanie spoza Szkoły Podstawowej nr 8 

dostarczają wymagane dokumenty:  

• potwierdzenie przekazania ze szkoły rejonowej; 

• kserokopię świadectwa ukończenia klasy trzeciej; 

• jedno zdjęcie legitymacyjne. 
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Rozdział IV  

 KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego o profilu 

pływanie dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

 

2. W skład komisji wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 

a) kwalifikowanie kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich; 

b) przeprowadzenie testów sprawnościowych; 

c) ustalenie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału 

sportowego o profilu pływanie oraz podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;  

d) analiza wniosków i ustalenie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 

sportowego o profilu pływanie oraz podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

Rozdział V 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić  do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata.  

 

2. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku                                

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje                

i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.  

 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata 

może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  
 

 

Rozdział VI 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

 Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie w terminach zgodnie z Zarządzeniem nr 

22/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

klas czwartych oddziałów sportowych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024. 
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Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rodzice uczniów przyjętych do oddziału sportowego o profilu pływanie są zobowiązani 

do zakupu:  

 a) stroju pływackiego (czepek, okulary, klapki basenowe);  

 b) stroju sportowego (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki).  

2. Z zasadami rekrutacji do oddziału sportowego o profilu pływanie zostają zapoznani      

poprzez informacje na stronie internetowej szkoły www.sp8.miasto.zgierz.pl kandydaci 

i ich rodzice/opiekunowie prawni.  

 

 

Zgierz, dnia 24 stycznia 2023 r.                                             

 

Liliana Sobieska- Jędruszczak  

    Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/

