PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. Jana Długosza
26-600 RADOM, UL. Sobieskiego 12 TEL. (48) 345 13 88 FAX (048) 36 534 29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU
ogłasza nabór
dzieci z rocznika 2007 i 2008 do klasy pierwszej sportowej
o profilu: pływanie
na rok szkolny 2014/2015
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr26,
poz. 232);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416,
z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051)

I. Wymagania w stosunku do kandydata:
1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania sportu – pływania;
2. Zaliczenie testu sprawności fizycznej, ustalonej przez szkolną komisję
rekrutacyjno – kwalifikacyjną;
3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych;
4. Osiągnięcie dojrzałości szkolnej (INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ)
II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I lub Zgłoszenie dziecka do klasy I
(do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły);
2. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia;
3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do klasy
sportowej(do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły);
4. Kserokopia karty: INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA
NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
III. Terminy rekrutacji:
1. Do 31 marca 2014 r. składanie wniosków/zgłoszeń w sekretariacie PSP Nr 3
o przyjęcie do klasy I wraz z wymaganymi dokumentami;
2.Test sprawności fizycznej odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. od godz.16.30, w sali
gimnastycznej w PSP Nr 3 przy ul. Sobieskiego 12 (obowiązuje strój i obuwie sportowe);
3. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej sportowej o profilu: pływanie
2 kwietnia 2014 r. o godzinie 15.00 na tablicy ogłoszeń.
IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
1. Prowadzi postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjne,
2. Kwalifikuje kandydatów i ustala listę uczniów przyjętych do szkoły,
3. Sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego,
4. Współpracuje z dyrektorem szkoły w sprawach związanych z rekrutacją
i postępowaniem kwalifikacyjnym, w szczególności ustalenia listy przyjętych,
którą zatwierdza.

V. Ustalanie listy uczniów przyjętych do klasy I :
1. Do klasy pierwszej sportowej o profilu: pływanie przyjętych będzie 20/24 dzieci
z najlepszymi wynikami sprawności fizycznej z równomiernym podziałem na chłopców
i dziewczynki. W klasie sportowej nie obowiązuje zasada podziału klas według dat
urodzenia.
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie
do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji;
3. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom;
4. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
Szczegółowe informacje udzielane będą w sekretariacie PSP Nr 3
ul. Sobieskiego 12, bądź telefonicznie pod numerem tel. 48 345 13 88 lub na stronie
internetowej www.szkola.radom.pl

Test sprawności fizycznej
Lp.
1.

Nazwa próby
Z siadu klęcznego opad tułowia w
tył do leżenia

2.

Skok w dal z miejsca

3.

Bieg wahadłowy 4 x 10 m

Miara jakości
Plecy dotykają podłoża

Punktacja
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6

120 cm
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100 cm
12,55-12,65 s

1
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12,66-12,79 s

5

12,80-12,90 s

4

12,91-13,00 s

3

13,01-13,10 s

2

13,11-13,20 s
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6 pkt.

