Informacja dotycząca utworzenia klasy pierwszej sportowej
w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu
Szanowni Państwo,
sport pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. Dziecko po zajęciach sportowych szybciej
się uczy, jego mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na nauce. Sport kształtuje
charakter uczniów – stają się oni zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i chęć samorealizacji.
Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji. Sport rozwija pasję dziecka, będzie ono bardziej
zmotywowane, a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na
sporcie sprawia, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem, co w dzisiejszych
czasach jest sporym zagrożeniem. Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które są przydatne
podczas całego życia. Nawyki z dzieciństwa procentują w dalszym życiu. Klasy sportowe bardzo zbliżają
uczniów – przyjaźnie powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas wyjazdów, obozów, treningów
i zawodów, dzieci uczą się obowiązku pomocy innym oraz współpracy. Klasa sportowa to bardzo dobry
wybór. Rozwój fizyczny, jaki zapewnia taka klasa, sprawia że dziecko odnosi sukcesy nie tylko w sporcie,
ale także w innych sferach życia.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, spotkanie z Państwem
w sprawie klasy sportowej oraz lekcja pokazowa na boisku SP35 w dniu 15.04.2021 nie odbędzie się.
Po powrocie dzieci do przedszkola, przeprowadzimy dla każdego oddziału przedszkolnego lekcję
pokazową w ramach zajęć przedszkolnych oraz testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy
sportowej. Aktualne informacje będą się znajdować na stronie internetowej szkoły
www.sp35poznan.pl
Informujemy, że rekrutacja do klasy sportowej będzie się odbywać na podstawie deklaracji
przystąpienia do klasy sportowej. W tym celu należy pobrać dokumenty ze strony internetowej szkoły.
Dokumenty znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW -> DOKUMENTY SZKOLNE -> REGULAMIN
ODDZIAŁU SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 (na samym dole regulaminu znajdują się dwa
druki do wypełnienia). Wysyłamy również odnośnik do linku: http://sp35poznan.pl/dokumentyszkolne/.
Wypełnione dokumenty proszę wysłać na adres Pani Pauliny Robak, która będzie
koordynowała
przebieg
rekrutacji
paulina.robak93@wp.pl
do
16.04.2021
roku.
Po zebraniu deklaracji odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej.
O możliwościach i terminie ich przeprowadzania będziemy Państwa informować.
Klasa sportowa zostanie utworzona jeśli zgłosi się do niej minimum 20 kandydatów,
przyjmiemy dzieci również spoza rejonu i innych przedszkoli. Po zakwalifikowaniu kandydatów
będziemy Państwa informować o przyjęciu dziecka do klasy sportowej.

Serdecznie zapraszamy do przeżycia sportowej przygody razem z nami!!!
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:



Małgorzata Łabędzka – trenerka dziewcząt tel. 730-376-730
Paulina Robak – trenerka chłopców tel. 726-416-975 lub e-mail paulina.robak93@wp.pl

