
Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 50 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w Białymstoku

zaprasza
do IV klasy sportowej o profilu PIŁKA RĘCZNA

Termin składania dokumentów: 24 luty - 4 marzec (do godz. 15.00)
Testy sprawnościowe: 8 - 10 marzec

Szczegóły na stronie
sp50.bialystok.pl

doświadczona kadra instruktorska i pedagogiczna
10 godzin wychowania fizycznego, z czego 6 godzin to szkolenie
sportowe z zakresu piłki ręcznej wpisane w plan lekcji, a zatem
możliwość połączenia nauki z treningami piłki ręcznej
przygotowanie do udziału w turniejach
uczniowie klas sportowych są reprezentantami naszej szkoły,
miasta i województwa w wielu imprezach sportowych, nie tylko 

możliwość uczestnictwa w obozach sportowych
klasy sportowe prowadzone są we współpracy z Uczniowskim
Klubem Sportowym "50"

Atuty klasy sportowej:

      w piłce ręcznej

wielokrotne mistrzostwo miasta Białegostoku w piłce ręcznej
mistrzostwo województwa podlaskiego w piłce ręcznej w
różnych kategoriach wiekowych
medalowe miejsca w turniejach ogólnopolskich

Nasze sukcesy:

Międzynarodowym Turnieju piłki ręcznej we Włoszech
(Interamnia Word Cup Teramo)
Ogólnopolskich Turniejach piłki ręcznej w Warszawie, Lublinie,
Gnieźnie, Kielcach, Płocku, Ulan - Majoracie, Giżycku

Udział w turniejach:



Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest od 24.02.2022 - 04.03.2022.
Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy sportowej będzie można pobrać w szkole lub na stronie: https://bialystok-
4sportowe.pzo.edu.pl. 
W przypadku wypełniania wniosku elektronicznie należy go wydrukować i uzupełniony oraz podpisany wniosek należy
złożyć w sekretariacie szkoły.
Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne
składanie go w formie papierowej.
Od 24 lutego do 4 marca 2022 roku (do godz. 15.00) - składanie wniosków przez rodziców lub opiekunów
prawnych w szkole lub na stronie bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl o przyjęcie do klasy IV sportowej.
W  dniach 08 - 10.03.2022 w godz. popołudniowych - w szkole na sali gimnastycznej SP 50 będą przeprowadzone
próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej.
Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w
oddziale, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, uzyskali pozytywne wyniki
próby sprawności fizycznej.
Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej, w szkole należy przedłożyć orzeczenie
lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Uczestnik testów powinien mieć strój sportowy oraz obuwie sportowe.
14 marca 2022 r., godz. 15.00 - podanie listy kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej.
Do 28 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022r. do godz. 10.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy sportowej.
30 czerwca 2022r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 4 lipca 2022 roku do godz. 15.00 - dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa.
5 lipca 2022 o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do IV klasy sportowej znajdują się na stronie :

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA RĘCZNA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html?fbclid=IwAR3xH3fj7hZFsawKEdx7xBd0tPSnieKP0MlCRpWLmvEPLi5S_hAAhOTWufo

