
 

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I 

w Białymstoku 
serdecznie zaprasza 

wszystkich chętnych  (dziewczęta  

i chłopców) z klas III, pragnących 

rozwijać swoje sportowe pasje  

i umiejętności  z zakresu koszykówki 

do udziału w naborze do IV klasy 

sportowej o profilu koszykówki. 
 

 

W naszej szkole klasa sportowa ma długoletnią tradycję. 

Koszykówka jest dyscypliną wiodącą. W dbałości o 

wszechstronny rozwój dziecka, nasi uczniowie przygotowywani 

są również do udziału w zawodach z takich dyscyplin jak: piłka 

nożna, atletyka terenowa, unihokej czy lekkoatletyka. We 

wszystkich tych dyscyplinach zajmują czołowe lokaty w mieście i 

w województwie. Oprócz tego zależy nam na bardzo dobrych 

wynikach naszych podopiecznych w nauce. Klasy sportowe mają 

jedne z najwyższych średnich w szkole jeśli chodzi o nauczanie. 

 
TERMINY REKRUTACJI 

DO  CZWARTEJ  KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

1. od 24.02.2020 do 06.03.2020 ( do godziny 15.00 ) - złożenie                           

w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy IV wraz z  zaświadczeniem 

od  lekarza o braku przeciwwskazań. 

2. od 09.03.2020 do 12.03.2020 – przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej. 

3. do 13.013.2020 ( do godziny 15.00 ) - podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

prób sprawności fizycznej. 

4. do 30.06.2020 ( do godziny 10.00 ) - weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do IV klasy sportowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 



5. 01.07. 2020 ( do godziny 15.00 ) – podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

6. do 02.07.2020 ( do godziny 15.00 ) - dostarczenie przez kandydatów 

zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy IV 

7. 03.07.2020 ( o godzinie 15.00 ) - podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 

Informacje w sprawie rekrutacji uzupełniającej będą podane na stronie szkoły 

oraz w e – dzienniku w czerwcu. Uzależnione to będzie od wyników rekrutacji 

zasadniczej. 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy 

zgłaszać się do nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 

nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku. 

 


