KARTA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R.
W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
prowadzi klasy sportowe dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
2. Test sprawności fizycznej do klasy I sportowej oraz do klasy IV sportowej przeprowadzony
zostanie dnia 26 marca 2018 r. o godzinie 18.00 na terenie obiektów sportowych szkoły.
3. Do klas sportowych zakwalifikowani będą uczniowie, którzy:
1) przedłożą zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza o bardzo dobrym stanie zdrowia,
2) pozytywnie zaliczą test sprawności fizycznej,
3) posiadają pisemną zgodę rodziców i akceptację warunków przyjęcia do klasy sportowej.
4. Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godz. 15.00,
lista kandydatów do klas sportowych będzie ogłoszona dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz.
12.00, a lista uczniów przyjętych do klas sportowych będzie ogłoszona 27 kwietnia 2018 r.
o godzinie 12.00.
5. Uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej mają obowiązek, przed rozpoczęciem każdego
semestru, dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań
do udziału w zajęciach danej dyscypliny sportu (pierwsze zaświadczenie należy dostarczyć
do sekretariatu szkoły do końca sierpnia 2018 r.). Zaświadczenie o niezdolności eliminuje
ucznia z klasy sportowej – zostaje on przeniesiony do klasy równoległej.
6. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej zobowiązani są do:
1) zakupu podstawowego stroju sportowego (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki),
2) wykupienia obiadów w stołówce szkolnej.
7. Szkoła zapewnia:
1) wykwalifikowaną kadrę trenersko – nauczycielską,
2) opiekę podczas zawodów sportowych,
3) bezpłatne zajęcia na pływalni.
8. Uczniowie mają możliwość odpłatnego wyjazdu na organizowane przez szkołę obozy sportowe.
9. Uczniowie klas sportowych są zobowiązani do udziału w zawodach sportowych zgodnie
z terminarzem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

10. Badania lekarskie można wykonać:
*

bezpłatnie w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej znajdującym się: 02-757

Warszawa, ul. Pory 78;
Zapisy

na

badania

przyjmowane

są

telefonicznie

od

poniedziałku

do

piątku.

Telefon: (0 22) 355 86 00; 355 86 01;
W dniu wykonywania badania należy zabrać ze sobą:
1) skierowanie do Poradni Medycyny Sportowej od lekarza pierwszego kontaktu,
2) wypełnioną ankietę, która znajduje się na stronie: www.coms.pl,
3) książeczkę zdrowia ze szczepieniami.
* odpłatnie w Przychodni VIVAMED, Warszawa ul. Zamiejska 17, Tel: (22) 6792883
* odpłatnie w Przychodni dr Olczyka, Nieporęt ul. Dworcowa 8b, Tel: (22) 774 82 50

