
       RAZEM DLA ZDROWIA DZIECI POSTAWMY NA SPORT!!!

Szanowni Rodzice
W życiu każdego z Was nadchodzi moment, w którym musicie podjąć bardzo odpowiedzialną  
i trudną decyzję o kierunku edukacji dziecka. 
Dyrekcja Szkoły Podstawowa nr 3 w Żyrardowie pragnie Państwu ją ułatwić, przywołując „prawdy 
stare jak świat”.

DZIECI POTRZEBUJĄ RUCHU JAK POWIETRZA!!!
Niestety dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna wymusza wręcz jego drastyczne ograniczenie. Godziny  
spędzone na grach przed komputerem, to już nie rozrywka, a spore zagrożenie.

SPORT TO ZDROWIE!!!
Ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na cały organizm. Zapobiegają wadom postawy, zwiększają 
odporność, pomagają odreagować emocje i dotleniają mózg, co zdecydowanie pomaga w koncentracji 
podczas nauki. Wyrobione w dzieciństwie zdrowe nawyki, procentują w dalszym życiu, choćby poprzez 
zamiłowanie do ruchu na świeżym powietrzu.

SILNY CHARAKTER GWARANCJĄ SUKCESU  
W ŻYCIU!!!

Dzieci uprawiające dyscypliny sportowe, od najmłodszych lat uczą się organizacji czasu, obowiązkowości, 
dyscypliny, pomocy innym, współpracy, motywacji do działania, wyznaczania celów i dążenia do ich reali-
zacji – jednym słowem są świetnie przygotowane do dorosłego życia. 

WSPÓLNA PASJA – NIEROZERWALNA PRZYJAŹŃ!!!
Więzi, które powstają podczas treningów, meczów, porażek, zwycięstw, turniejów, rozgrywek, wyjazdów  
i obozów są nierozerwalne. Przyjaźnie „na dobre i na złe” są bezcenne. Żadne kontakty i znajomości po-
przez portale społecznościowe tego nie zastąpią, tak, jak godziny spędzone przy telefonach nie zastąpią 
spotkań w gronie kolegów. 

Hołdując tym hasłom, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie od 20 lat prowadzi klasy sportowe IV-VIII  
o profilu koszykówki.

Obecnie rozpoczynamy nabór do klasy I (pierwsza taka w powiecie!!!) i IV na rok 
szkolny 2021/2022, oferując :

1. DLA NASZYCH PIERWSZAKÓW:
� klasę o profilu  ogólnorozwojowym z elementami gier zespołowych (dodatkowe 7 godzin wf-u 
       oddzielnie dla dziewczynek i oddzielnie dla chłopców)

2. DLA KLASY IV
� profil koszykówka dla dziewcząt i chłopców



PATRONAT NAD KLASAMI SPORTOWYMI OBJĄŁ 
UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW!

PONADTO OBIECUJEMY:
�	nasze oddanie, zaangażowanie i doświadczenie,

�  wysoko wykwalifikowaną kadrę, która kocha to co robi, 

�  infrastrukturę sportową dla małych i dużych – hala, boiska, basen, lodowisko oraz profesjonalny, 

 licencjonowany sprzęt sportowy – obiekt AQUA

�  organizację obozów sportowych,

�  udział dzieci we współzawodnictwie sportowym na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim 

 z Uczniowskim Klubem Sportowym Trójka Żyrardów (w którym ilość zdobytych medali jest imponująca), 

�	szeroki uśmiech dla Państwa pociech.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY POD HASŁEM :
RAZEM DLA ZDROWIA DZIECI POSTAWMY NA SPORT!!!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły www. zyrsp3.edupage.org
oraz pod numerami telefonów :

Zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania.

Uczniowski Klub Sportowy Trójka 
Żyrardów

Robert Janiszewski
 tel. 501-605-509

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Kacperskiej 6b 
96-300 Żyrardów

Tel. 0 46/ 855 35 45

INFORMACJE O REKRUTACJI:

1. Harmonogram (terminy składania dokumentów i próby sprawnościowej)
      https://www.zyrardow.pl/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

2. Po opublikowaniu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (13 kwietnia 2021) 
– rodzice/opiekunowie potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy sportowej, zobowiązani są 
dostarczyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w klasie sportowej.

3. Informujemy, że po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego w klasie sportowej (tzn. nauki w kl. 
I-III) przeprowadzony zostanie wśród tych dzieci jak również uczniów z innych szkół z klas III ponowny 
nabór i ponowna próba sprawnościowa do klasy czwartej sportowej o profilu koszykówki.
W przypadku braku pozytywnego wyniku tej próby oraz braku pozytywnej opinii trenerskiej 
i tym samym niezakwalifikowanie się do klasy czwartej sportowej, kandydaci spoza rejonu wracają 
do szkół rejonowych.

https://www.zyrardow.pl/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

