
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 A, tel.896485071

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU
PŁYWACKIM

KLASA PIERWSZA

Podstawa prawna:

1.  Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U.  2019 poz.  1148 ze  zm.);
2.  Ustawa  z  dnia  22  listopada  2018  r.  o  zmianie  ustawy –  Prawo oświatowe,  ustawy o
systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2245  ze  zm.);
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół,
placówek  i  centrów  (Dz.U.  2019  r  poz.  1737);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019r. poz. 413 w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
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Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Iławie, za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi w roku szkolnym 
2023/ 2024 , oddział sportowy o profilu pływackim- klasa pierwsza.

2. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie oddziału sportowego o profilu pływackim, 
oparte jest  o porozumienie, zawarte pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej  
nr 3  z  Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie   
a Stowarzyszeniem Szkoła Pływania Orka w Iławie.

3. Oddział  sportowy  realizuje  program  szkolenia  sportowego   „Program  szkolenia
sportowego  w  pływaniu  –  dla  oddziałów  sportowych,  szkół  sportowych  oraz
oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa” , zatwierdzony przez MSiT
oraz  Zarząd  Polskiego  Związku  Sportowego  oraz  równolegle  program  nauczania
uwzgledniający podstawę programową kształcenia ogólnego.
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Rekrutacja

1. Do  oddziału  sportowego  o  profilu  pływackim,  przyjmowani  są  uczniowie  z
obwodu szkoły macierzystej oraz uczniowie zamieszkali poza obwodem.



2. Od 3.04.23 r. do 28.04.23 r. rodzice/ opiekunowie prawni składają w sekretariacie
szkoły:

a) Zgłoszenie  przyjęcia  dziecka  do  oddziału  sportowego  o  profilu  pływackim  :
dotyczy uczniów z obwodu szkoły -załącznik 1

b) Wniosek o przyjęcie dziecka  do oddziału sportowego profilu pływackim : dotyczy
uczniów z poza obwodu- załącznik 2

c) Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu-testu
sprawności pływackich 

d) Zgodę  rodzica/  opiekuna  prawnego  na  uczęszczanie  dziecka  do  oddziału
sportowego o profilu pływackim- załącznik 3

4. 28.04.23  r.  po  godz.15.00  zostanie  opublikowana  lista  kandydatów  ,
zakwalifikowanych do testu  sprawności pływackich. Dokument będzie opublikowany
na terenie szkoły, na tablicy w przedsionku.

5. W  dniach  4.05-5.05.23  r.   na  pływalni  miejskiej  zostanie  przeprowadzony  test
sprawności pływackich, na który kandydat do oddziału sportowego wraz z rodzicem/
opiekunem prawnym stawia się o godz. ( podana będzie w późniejszym terminie) z
odpowiednim strojem do pływania.

6. Lista uczniów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do oddziału sportowego
zostanie opublikowana w dniu 11.05.23 r.

7. Lista  uczniów  przyjętych  i  nieprzyjętych  do  oddziału  sportowego  zostanie
opublikowana 12.05.23 r.

8. W terminie od 1.06.23 r. do 7.06.23 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, po której
w  terminie  od  12.06-14.06.23  r.  odbędzie  się  test  sprawności  pływackich,  dla
kandydatów do oddziału  sportowego,  którzy  zgłosili  się  terminie  w postępowaniu
uzupełniającym.
19.06.23  r.  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  lista  kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z rekrutacji uzupełniającej, a 20.06.23 r.
lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego.

9. Rodzice/  opiekunowie  prawni  uczniów  przyjętych  do  oddziału  sportowego  ,  w
terminie do       1.09.23 r , składają w sekretariacie szkoły książeczkę sportowca od
lekarza  medycyny  sportowej  o  braku  przeciwwskazań  do  udziału  w  zajęciach
sportowych.
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Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego o profilu pływackim-
klasa  pierwsza,  dyrektor  szkoły  powołuje  w terminie  do  końca  marca  2022  r.
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną

2. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor   lub wicedyrektor szkoły
b) Nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły
c) Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
d) Trener pływania ze Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka
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Test sprawności pływackich

Test określa poziom oswojenia dziecka z wodą.

1. Skok do wody „na nogi” głębokość  1-1,2m
a) Zanurzenie głowy i wytrzymanie pod wodą do końca wydechu- 3-5”  - 5pkt.
b) Zanurzenie głowy pod wodę po skoku bez objawów lęku -4pkt.
c) Zanurzenie głowy z zatkaniem nosa- 3 pkt.
d) Skok z przyborem wypornościowym , lęk przed zanurzeniem głowy – 2 pkt.
e) Skok z asekuracją instruktora,  brak zanurzenia głowy, wyraźny lęk,  reakcja na

motywację zewnętrzną – 1 pkt.
f) Brak wykonania skoku – 0pkt.

2. Pływanie pod wodą (pełne zanurzenie ciała):
a) Przepłyniecie  pod  wodą  3-5m  za  pomocą  pracy  RR  i  NN  z  wyłowieniem

przedmiotu z gł.1m – 5pkt.
b) Przepłyniecie  pod  wodą  do  3m  za  pomocą  pracy  RR  i  NN  z  wyłowieniem

przedmiotu z gł.1m – 4pkt
c) Przepłyniecie pod wodą 3m za pomocą pracy tylko NN lub tylko RR( zatykanie

nosa)– 3pkt
d) Zanurzenie głowy i wykonanie pełnego wydechu pod wodą ok. 5 sek. – 2pkt.
e) Zanurzenie głowy z zatkanym nosem bez wydechu (krócej niż 5sek) -1pkt
f) Brak zanurzenia głowy pod wodę – lęk – 0pkt.

3. Wyporność ciała- leżenie na plecach:
a) Swobodne leżenie na plecach bez ruchu z utrzymywaniem równowagi  przez co

najmniej 10 sek.-5 pkt.
b) Leżenie na plecach z pomocą ruchów korygujących równowagę (pon.10”) -4pkt.

c) Leżenie na plecach z przyborem – swobodne, bez ruchu powyżej 10 sek.-3pkt.

d) Leżenie  na  plecach  z  przyborem  z  pomocą  ruchów  korygujących  równowagę
(pon.10sek)-2pkt.

e) Próby położenia się na plecach(ograniczenia lękowo –ruchowe)  – 1pkt.

f) Nie podjęcie próby położenia się na plecach – wysoki poziom lęku-0pkt.

4. Wyporność ciała – leżenie na brzuchu: 

a) Swobodne leżenie na brzuchu bez ruchu z utrzymywaniem równowagi  przez co
najmniej 5 sek. z wydechem do wody-5 pkt.



b) Leżenie na brzuchu z pomocą ruchów korygujących równowagę z wydechem do
wody (poniżej .5”) -4pkt.

c) Leżenie na brzuchu  z przyborem – swobodne, bez ruchu powyżej 5 sek. z próbą
wydechu do wody -3pkt.

d) Leżenie  na  brzuchu  z  przyborem z  pomocą  ruchów korygujących  równowagę
(pon.5sek) bez wydechu do wody -2pkt.

e) Próby położenia się na brzuchu (ograniczenia lękowo –ruchowe)  – 1pkt.
f) Niepodjęcie próby położenia się na brzuchu – wysoki poziom lęku-0pkt.

g) Poślizg na plecach z napędem NN:
a) Odbicie  od  ściany,  RR za  głową,  poślizg  na  plecach  swobodny,  przepłynięcie

powyżej 5m na plecach – 5pkt.
b) Odbicie  od  ściany,  RR  wzdłuż  tułowia,  poślizg  na  plecach  swobodny,

przepłynięcie powyżej 5m na plecach – 4pkt.
c) Odbicie od ściany, RR wzdłuż tułowia, poślizg na plecach z pomocą rąk i tułowia,

trudności z równowagą, przepłynięcie poniżej 3m- 3pkt.
d) Odbicie i szybowanie z przyborem-2pkt.
e) Odbicie i szybowanie z przyborem z pomocą instruktora- 1pkt.
f) Brak odbicia – wysoki poziom lęku-0pkt.

h) Poślizg na brzuchu z napędem NN
a) Odbicie od ściany, RR za głową, poślizg na brzuchu swobodny z wydechem do
wody , przepłynięcie powyżej 5m – 5pkt.
b)  Odbicie  od  ściany,  RR  wzdłuż  tułowia,  poślizg  na  brzuchu  swobodny,
przepłynięcie powyżej 5m na plecach – 4pkt.
c)Odbicie  od  ściany,  RR  wzdłuż  tułowia,  zatykanie  nosa,   poślizg  na  brzuchu  z
pomocą rąk i tułowia, trudności z równowagą, przepłynięcie poniżej 5m- 3pkt.
d) Odbicie i szybowanie z przyborem-2pkt.
e) Odbicie i szybowanie z przyborem z pomocą instruktora- 1pkt.
f) Brak odbicia – wysoki poziom lęku-0pkt.

Ocena punktowa testu : 

1. Bardzo wysoki potencjał możliwości pływackich – 26-30pkt.
2. Wyskoki potencjał możliwości pływackich – 22-25pkt.
3. Średni potencjał możliwości pływackich – 18-21pkt.
4. Niski potencjał umiejętności pływackich – 14-17pkt.
5. Bardzo niski potencjał umiejętności pływackich – 13pkt i niżej
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Ustalenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego w o profilu pływackim

1. Do oddziału sportowego o profilu pływackim -do klasy pierwszej, zostaną przyjęci ci
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu sprawności pływackich
oraz spełnili wszystkie kryteria formalne zawarte w & 2.

2. Decyzję  o  przyjęciu  kandydata  i  liczbie  przyjętych  do  oddziału  sportowego  ,
podejmuje dyrektor szkoły.

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

4. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie.
5. Decyzja dyrektora jest ostateczna


