
NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU 

KOSZYKÓWKI I TENISA SPORTOWEGO 

 

W dniach 27.02. 2023 do 06.03. 2023 do godziny 15.00 odbywać się będzie rekrutacja 

do IV  klasy sportowej o profilu koszykówka i tenisa stołowego. 

Wniosek należy wypełnić na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w formie 

elektronicznej. 

 

 Klasy sportowe w naszej szkole to tradycja. 

 Zajęcia w klasach sportowych prowadzone będą przez profesjonalnie 

przygotowanych nauczycieli posiadających uprawnienia instruktorskie/trenerskie       

o specjalności koszykówka i tenisa stołowego. 

 Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w następującym wymiarze 

godzinowym – szkolenie sportowe w zakresie koszykówki i tenisa stołowego –               

6 godzin dla każdej dyscypliny. Podstawa programowa - 4 godziny.  

 Klasy sportowe prowadzone są we współpracy z Akademią Koszykówki 

„MŁODE ŻUBRY” Białystok i klubem MKS „Batory 18” Białystok – 

koszykówka oraz UKS DOJLIDY BIAŁYSTOK – tenis stołowy. 

  Uczniowie klas sportowych są reprezentantami naszej szkoły, miasta                          

i województwa w wielu imprezach sportowych. 

 Reprezentanci naszej drużyny powoływani są do kadry juniorów województwa 

podlaskiego w koszykówce.  

 

WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS III, PRAGNĄCYCH ROZPOCZĄC PRZYGODĘ 

Z KOSZYKÓWKĄ LUB TENISEM STOŁOWYM  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ                       

O PROFILU KOSZYKÓWKI I TENISA STOŁOWEGO  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024  

 

 od 27 lutego do 6 marca 2023 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków przez rodziców 

lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy IV sportowej. Postępowanie rekrutacyjne 

prowadzone jest z użyciem systemu informatycznego na stronie Urzędu Miejskiego od 

27.02.2023r.; 

 09 marca 2023 o godzinie 9.00 w szkole SP 19 na sali gimnastycznej będą przeprowadzone 

próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej; Uczestnik testów 

powinien mieć strój sportowy oraz obuwie sportowe. Przed testem lub na test należy 

dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do klasy sportowej; 

  13 marca 2023 roku - o godz. 15.00 podanie listy kandydatów do klasy czwartej 

sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;  

 do 27 czerwca 2023 roku do godz. 15.00- dostarczenie przez kandydatów świadectwa 

promocyjnego do klasy IV lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły; 

  do 28 czerwca 2023r. do godz. 10.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy 

sportowej; 

 29 czerwca 2023r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

 do 3 lipca 2023 roku do godz. 15.00 -dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych 

oryginału świadectwa; 



 4 lipca 2023 o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  


