
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego 

 o profilu lekkoatletyka dziewcząt i chłopców  

w Zespole Szkół Technicznych  w Rybniku. 

Rok szkolny 2021/2022 
 

 

 

O przyjęciu do klasy I Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku w Zespole Szkół 

Technicznych w Rybniku w zawodzie technik spedytor o profilu (kategoria - lekkoatletyka) 

dziewcząt i chłopców, oprócz wyników egzaminu ósmoklasisty, decydują: 

 

1. Wyniki sprawdzianu predyspozycji sportowych. 

2. Ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata. 

3. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach sportowych. 

 

 

O zakwalifikowaniu uczniów do klasy mistrzostwa sportowego w Technikum  nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku decyduje powołana przez Dyrektora 

szkoły i zarząd klubu RMKS komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą: 

 

1. Trener - nauczyciel wychowania fizycznego 

2. Kierownik sekcji lekkoatletycznej RMKS 

3. Nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły 

 

Warunki przyjęcia uczniów do klasy mistrzostwa sportowego 

 

1. Dobre wyniki w nauce i wysoka kultura osobista 

2. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

3. Pozytywne zaliczenie ustalonych przez trenera prób sprawności fizycznej; 

4. Wykazanie się nieprzeciętnymi uzdolnieniami ruchowymi; 

5. Wykazanie zainteresowań sportowych; 

6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

Sprawdzian predyspozycji sportowych odbędzie się zgodnie z podanym poniżej 

harmonogramem  na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Gliwickiej w Rybniku: 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:     4 czerwca 2021r. godzina 16.00 

II termin*:                                                             7 lipca 2021r. godzina 16.00 

Termin w postępowaniu uzupełniającym:    9 sierpnia 2021r. godzina 16.00 
 

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym 

terminie 

 



 

Sprawdzian predyspozycji określony jest przez PZLA na podstawie Międzynarodowego Testu 
Sprawności Fizycznej zgodnie z zapisami Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – 
Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 
1378, z 2021 r. poz. 4) 

 

Próba sprawności fizycznej ma charakter zaliczeniowy – należy uzyskać minimum punktowe. 

 

Warunki ogólne 

 

1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w klasie sportowej to 16 godzin. 

2. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia równolegle z programem 

kształcenia właściwym dla  technikum. 

3. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia sportowego przy współpracy 

RMKS Rybnik sekcji Lekkoatletycznej. 

4. Zajęcia sportowe prowadzone są we współpracy z polskimi związkami sportowymi, 

klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie 

kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym  

z dziedziną nauk o kulturze fizycznej.  

5. Zajęcia  dostosowane są do wieku rozwojowego uczniów. 

 

 

UWAGA: Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do testów, w drodze wyjątku 

mogą do niego przystąpić po telefonicznym umówieniu terminu z Dyrektorem Zespołu Szkół 

Technicznych w Rybniku. 

 

Niezbędne dokumenty po zakwalifikowaniu do klasy sportowej należy złożyć w sekretariacie 
szkoły w terminie wyznaczonym postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkól dla młodzieży.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf


 

 

ZGODA  RODZICÓW 

 

 

 

Wyrażam zgodę , aby  moje  dziecko    …………………………………………..   brało   udział    w  zajęciach    

sportowych,  specjalistycznych,   z   lekkoatletyki  w  ramach  lekcji  wychowania – fizycznego  w  ilości  

16  godzin  tygodniowo  ( klasa  mistrzostwa sportowego). 

 

 

 

 

 

                                                                   ............................................................................. 

           czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów / 

 

 


