
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY  

PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU 

PŁYWANIE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

SPORTOWYMI NR 7  W SOPOCIE  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
Uczniem klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 w Sopocie 

może zostać dziecko urodzone w latach 2015-2016, które: 
 

 posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub o zdolności do uprawiania 

PŁYWANIA wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub 

innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania 

o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku 

życia; 

 posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej. 

 

Terminy: 

 
I. Składanie dokumentów do 29 kwietnia 2022 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

 pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział w teście sprawnościowym, 

 zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

o zdolności do uprawiania PŁYWANIA, zgodnie z przepisami w sprawie trybu 

orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 

ukończenia 21. roku życia; 

 wniosek (formularz na www.sp7.sopot.pl lub do odbioru w sekretariacie), 

 odpis aktu urodzenia – kopia, 

 zdjęcie legitymacyjne kandydata (opisane z tyłu: imię, nazwisko i data urodzenia). 

 

II. Testy sprawnościowe: 

 

9-13 maja 2022 r. - zajęcia odbędą się na pływalni MOSiR przy ul. Haffnera 57 

w Sopocie, wg ogłoszonego 4 maja 2022 roku harmonogramu. 

   

../nabór%202022/klasa1/www.sp7.sopot.pl


 

TEST PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH 

  

Predyspozycje dziecka do klasy sportowej będą oceniane podczas zajęć na pływalni, na 

których prowadzący będą zwracać szczególną uwagę na następujące umiejętności 

pływackie: 

 

 

1. Wydechy do wody: 

 

 

 

  

 

2. Leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – 

utrzymanie równowagi ciała i pływalność  

 

 

 

ecie – nogi opadają,  

– wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.  

 

3. Leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – 

utrzymanie równowagi ciała i pływalność  

 

 

 

– nogi opadają,  

– wytrzymanie w pozycji powyżej 10 sek.  

 

4. Poślizg na piersiach na odcinku 5 m:  

 

. brak podjęcia próby poślizgu na piersiach,  

 

 

 

 

5. Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m:  

 

róby poślizgu na grzbiecie,  

 

 

 



 

6. Praca nóg do kraula na grzbiecie /0-5 pkt/  

 

 

1 pkt. przepłynięcie nogami do kraula na grzbiecie z przyborem (deska, makaron) na 

odc. 10m,  

odc. 15m,  

15 m.  

 

 

7. Praca nóg do kraula na piersiach /0-5 pkt/  

 

 

odc.10m,  

m (deska, makaron) na 

odc. 15m, 

eska, makaron) na 

odcinku 25 m. 

zyborem (deska, makaron) na 

odcinku powyżej 25 m. 

 

 

III. Pod koniec czerwca 2022 r. planowane jest zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do 

klas pierwszych. Jego dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

 

IV. Pozostałe terminy, włącznie z terminami w postępowaniu uzupełniającym, 

w załączniku nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 1312/2022 z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do 

klas I szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot 
 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy 

wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych 

wydanych na ich podstawie.  

 

 

Informacji udziela  sekretariat szkoły – tel. (58) 551 01 11, w godz. 9.00 – 15.00  


