
Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 20/2022/2023  Dyrektora SP23  dnia 13 lutego 2023 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO  
O PROFILU PŁYWANIE  

KLASA 1 – ROK SZKOLNY 2023/2024 

O przyjęciu do oddziału sportowego o profilu pływanie – klasa 1 mogą starać się 
dzieci urodzone w roku 2016 i 2017  

niezależnie od miejsca zamieszkania (brak przynależności obwodowej) 

 

1. Ilość uczniów w oddziale 24. 
 

2. Termin podstawowy testu sprawności: 27 marca 2023r.,  godz. 15:30. 
 
Termin uzupełniający: 17 maja 2023r., godz. 17:15. 

(rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku wolnych miejsc) 

 
3. Miejsce: Kryta pływalnia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich 

w Lublinie ul. Podzamcze 9.  
 

4. Komisja rekrutacyjna: 
-  przewodnicząca: p. Marzena Szymczakowska – wicedyrektor szkoły, 
-  członkowie: p. Justyna Rdest, p. Tomasz Chmura, p. Mariusz Siembida 
W związku z rekrutacją do oddziału sportowego osoby zainteresowane 
powinny w terminie do 27 marca 2023r., godz. 14:00 (rekrutacja 
uzupełniająca do 17 maja 2023r. godz. 14:00) złożyć następujące 
dokumenty do sekretariatu szkoły: 
a. podanie rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do oddziału 

sportowego o profilu pływanie – klasa 1 (załącznik nr 1), 

b. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata 
wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  

c. oświadczenie o stanie zdrowotnym dziecka (załącznik nr 2), 

d. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik 5), 
e. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172), dotyczy:  
- niepełnosprawność kandydata, 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik 6 oraz prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu. 

g. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2019 r., poz.1111), orzeczenie sądu czyli postanowienie lub wyrok 
sądu, lub umowa. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798906?cm=DOCUMENT


5. O przyjęciu do klasy pierwszej sportowej decydować będzie wynik 
sprawdzianu umiejętności. 
 

6.  Sprawdzian umiejętności: 
Uczestnicy sprawdzianu umiejętności w wodzie i na lądzie muszą posiadać strój 
do pływania, czepek oraz strój gimnastyczny. 
Sprawdzian umiejętności składa się z dwóch bloków: sprawdzianu umiejętności 
w wodzie i sprawności umiejętności na lądzie (załącznik nr 4 do regulaminu). 
Kandydat po przeprowadzonym sprawdzianie może uzyskać maksymalnie 30 
punktów. Kandydat zalicza sprawdzian uzyskując z każdej próby min. 1 pkt. oraz 
uzyskując min. 16 pkt. z całości sprawdzianu. 
 

7.  O ostatecznym zakwalifikowaniu do oddziału sportowego decyduje Komisja. 
 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na podstawie 
przeprowadzonego sprawdzianu (większej liczby chętnych niż przewidziana 
liczba miejsc), brane będą pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 
ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 1pkt 
2) niepełnosprawność kandydata - 1pkt 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  - 1pkt 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  - 1pkt 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  - 1pkt 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  - 1pkt 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą  - 1pkt 

Komisja przedstawi listę kandydatów, którzy spełnili wymagania proceduralne 
(złożyli odpowiednie dokumenty i przystąpili do sprawdzianu) wraz z liczbą 
przyznanych pkt. Dyrektorowi Szkoły do dnia 27 marca 2023r. do godz. 20:00 
(rekrutacja uzupełniająca w terminie do dnia 17 maja 2023r. godz. 20:00).  
 

9. W dniu 31 marca 2023r. do godz. 12:00 (rekrutacja uzupełniająca w 
terminie do 18 maja 2023r. godz. 14:00) zostanie podana informacja 
o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału sportowego. 
 

10.  Wymiar zajęć sportowych w klasie pierwszej wynosić będzie 6 godzin na krytej 
pływalni oraz 4 godziny na sali  gimnastycznej. Program zajęć sportowych 
realizowany będzie przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym Szkoła 

Pływania 23 Lublin, który realizuje program szkolenia Polskiego Związku 
Pływackiego. 

 
11.  Od 3 kwietnia 2023 r. od godz. 12.00 do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 

14.00 (rekrutacja uzupełniająca w terminie od 18 maja 2023r. od godz. 
14:00 do 23 maja 2023r. do godz. 15:00) rodzice kandydata składają 

pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia do oddziału 
sportowego o profilu pływanie (załącznik nr 3). 

 
12.  Dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00 (rekrutacja uzupełniająca dnia 26 

maja 2023r. do godz. 14:00) nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 
13.  Od dzieci urodzonych w 2016 r. wymagana jest opinia z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej o gotowości podjęcia nauki w szkole. 
 



14.  Rodzice kandydatów, którzy zakwalifikowali się do oddziału sportowego 
o profilu pływanie, zobowiązani są do dostarczenia w terminie do dnia 22 maja 
2023 r. (rekrutacja uzupełniająca w terminie do 12 czerwca 2023r.) 
orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu pływanie wydanego 

przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego lekarza. 
Orzeczenie lekarskie jest wymagane aby uczestniczyć w zajęciach sportowych 
w ramach oddziału sportowego. 
 

15.  W związku z udziałem w zawodach i rozgrywkach sportowych, w ramach 
ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
uczniowie oddziałów sportowych o profilu pływanie są członkami 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin. Deklarację członka 
klubu należy dostarczyć wraz z orzeczeniem lekarskim do sekretariatu szkoły do 
dnia 22 maja 2023r. (rekrutacja uzupełniająca w terminie do 12 czerwca 

2023r.) Deklaracja do pobrania ze strony: uks23lublin.pl    

Podstawa prawna: art. 137 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. 2021 poz. 1082) 



Załącznik nr 1  

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024 

Lublin, dnia.................................... 

 
Pan Kamil Dąbrowski 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23  

im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego o profilu 
pływanie –klasa 1 do Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie 

w roku szkolnym 2023/2024 . 

DANE  DZIECKA:  

Imiona i nazwisko: 

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:  

Adres zamieszkania: 

Szkoła rejonowa:  

Telefon kontaktowy (mamy): 

Telefon kontaktowy (ojca): 

e-mail (mamy): 

e-mail (ojca): 

............................................................................................................... 

(czytelne podpisy rodziców(mamy i ojca) / prawnych opiekunów) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

............................................................................................................................. .......................... 

(imiona i nazwisko dziecka) 

w testach sprawnościowych przeprowadzanych w celach rekrutacji do oddziału 
sportowego o profilu pływanie –klasa 1do Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków 

Polskich w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024. 

............................................................................................................... 

(czytelne podpisy rodziców (matki i ojca) / prawnych opiekunów) 



Załącznik nr 2  

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024 

 

Lublin, dnia.................................... 

 
Pan Kamil Dąbrowski 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23  
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Oświadczam, że: 

1.  moje dziecko…………......................... jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do nauki 

w oddziale  sportowym o profilu pływanie, 
2. zapoznałam/-em się z regulaminem rekrutacji do oddziału sportowego o profilu 

pływanie –klasa 1 do Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich  
w Lublinie, 

3. przyjmuję do wiadomości, że w razie opinii trenera lub lekarza medycyny sportu, 
uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez moje dziecko szkolenia 
sportowego, zostanie ono przeniesione od nowego roku szkolnego lub od nowego 

semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

............................................................................................................... 

(czytelne podpisy rodziców(matki i ojca) / prawnych opiekunów) 



Załącznik nr 3  

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024 

 

 

Lublin, dnia.................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Potwierdzam wolę podjęcia nauki przez moje dziecko ………………………………………………… 
w oddziale sportowym o profilu pływanie od klasy pierwszej w Szkole Podstawowej 

nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie.  

Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin oddziałów sportowych o profilu 

pływanie. 

 

............................................................................................................... 

(czytelne podpisy rodziców (matki i ojca) / prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024 

Sprawdzian umiejętności pływackich składa się z 3 zadań: 
 
1. Skok do wody na nogi: 

0 pkt. brak wykonania próby, 
1 pkt. skok  z murka do wody z makaronem, 
2 pkt. skok z murka do wody, 
3 pkt. skok  ze słupka do wody z makaronem, 
4 pkt. skok  ze słupka do wody. 
 
2. Przepłynięcie 25 metrów na piersiach: 
0 pkt. brak podjęcia próby, 

1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula z deską i makaronem, 
2 pkt. przepłynięcie nogami do kraula z deską, 
3 pkt. przepłynięcie nogami i rękami do kraula z deską, 
4 pkt. przepłynięcie nogami i rękami do kraula bez deski. 

 
3 . Przepłynięcie 25 metrów na grzbiecie: 
0 pkt. brak podjęcia próby, 
1 pkt. przepłynięcie nogami do grzbietu  z deską, 
2 pkt. przepłynięcie nogami i rękami do grzbietu z deską, 
3 pkt. przepłynięcie nogami do grzbietu  bez deski 
4 pkt. przepłynięcie nogami i rękami do grzbietu  bez deski. 
 

Każda próba wykonywana jest w asyście nauczyciela. 

 
Sprawdzian umiejętności składa się z 3 zadań. 

1.  Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan  
i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.  

2.  Gibkość - Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem  
skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.  

3. Siła mięśni brzucha – Leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia (na plecach). Wykonanie 
„nożyc poziomych/ poprzecznych”,  jak najdłużej. 

 

 

 

 

 

 



Tabele punktowe: 

Szybkość  

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

12 klaśnięć  15 klaśnięć  1 pkt 

16 klaśnięć  20 klaśnięć  2 pkt 

20 klaśnięć  25 klaśnięć  3 pkt 

25 klaśnięć  30 klaśnięć  4 pkt 

30 klaśnięć  35 klaśnięć  5 pkt 

35 klaśnięć i więcej 40 klaśnięć i więcej 6 pkt 

 

 

 

Gibkość  

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

chwyt oburącz za kostki chwyt oburącz za kostki 1 pkt 

dotknięcie palcami obu 
rąk palców stóp 

dotknięcie palcami obu 
rąk palców stóp 

2 pkt 

dotknięcie palcami obu 
rąk podłoża 

dotknięcie palcami obu 
rąk podłoża 

3 pkt 

dotknięcie wszystkimi 
palcami (obu rąk) 

podłoża 

dotknięcie wszystkimi 
palcami (obu rąk) 

podłoża 
4 pkt 

dotknięcie dłońmi 
podłoża 

dotknięcie dłońmi 
podłoża 

5 pkt 

dotknięcie głową kolan dotknięcie głową kolan 6 pkt 

 

 



 

 

 

 

Siła mięśni brzucha  

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

                 10 s                  30 s 1 pkt 

                 30 s                  1 min 2 pkt 

                 1 min                  1,5 min 3 pkt 

                 1,5 min                  2 min 4 pkt 

                 2 min                  3 min 5 pkt 

                 3 min                  4 min 6 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5     

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024  

                                                                                                              

                                                                                                                       Lublin, dnia............................. 

  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

o wielodzietności rodziny kandydata 

Oświadczam, że posiadam na własnym utrzymaniu dzieci** 

1. Imię i nazwisko dziecka...............................................................................................…...  

nr aktu urodzenia ..………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko dziecka  .................................................................................................... .  

nr aktu urodzenia …………………………………………………………………………. 

3. Imię i nazwisko dziecka .…………………………………………………………………. 

nr aktu urodzenia  .………………………………………………………………………..  

4. Imię i nazwisko dziecka .…………………………………………………………………  

nr aktu urodzenia .………………………………………………………………………..  

5. Imię i nazwisko dziecka .………………………………………………………………… 

nr aktu urodzenia .……………………………………………………………………….. 

6. Imię i nazwisko dziecka .………………………………………………………………..  

nr aktu urodzenia .………………………………………………………………………. 

7. Imię i nazwisko dziecka .……………………………………………………………….. 

nr aktu urodzenia .……………………………………………………………………….  

8. Imię i nazwisko dziecka .………………………………………………………………..  

nr aktu urodzenia ………………………………………………………………………..  

  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

 

    .......................................................................................................................................                                                                                                          

                         (czytelne podpisy rodziców (mamy i ojca) / prawnych opiekunów)   

                                                                                       

** przez dzieci pozostające na własnym utrzymaniu rozumie się dziecko w wieku do 

ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko 

uczy się lub studiuje. 

 

 



Załącznik nr 6      

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego o profilu pływanie klasa I – rok szkolny 

2023/2024  

                                                                                                              

                                                                                                            Lublin, dnia............................. 

  

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem 

  

  

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko i nie wychowuję żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

                                                                             

 

                                                                                 ......................................................................................................... 

                                                                                 (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 


