Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego
o profilu lekkoatletyka dziewcząt i chłopców
w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
Rok szkolny 2019/2020

1. O przyjęciu do klasy I Technikum w zawodzie technik spedytor o profilu
sportowym (kategoria - lekkoatletyka dziewcząt i chłopców), oprócz wyników
egzaminu ósmoklasisty, decydują:
a. wyniki sprawdzianu predyspozycji sportowych;
b. ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata;
c. pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach
sportowych.

2. O zakwalifikowaniu uczniów do klasy mistrzostwa sportowego w Technikum nr
1 im. Stanisława Staszica w Rybniku decyduje powołana przez Dyrektora szkoły i
zarząd klubu RMKS komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą:
a. trener - nauczyciel wychowania fizycznego;
b. kierownik sekcji lekkoatletycznej RMKS;
c. nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły;
3. Warunki przyjęcia uczniów do klasy mistrzostwa sportowego:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dobre wyniki w nauce i wysoka kultura osobista.
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
pozytywne zaliczenie ustalonych przez trenera prób sprawności fizycznej.
wykazanie się nieprzeciętnymi uzdolnieniami ruchowymi.
wykazanie zainteresowań sportowych.
pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Sprawdzian predyspozycji sportowych odbędzie się
w dwóch terminach
na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Gliwickiej w Rybniku
Termin pierwszy:
Termin rezerwowy:

23-24 maja 2019r. godzina 16.45
01 sierpnia 2019r. godzina 10.00

Sprawdzian predyspozycji określony jest przez PZLA na podstawie
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017r. poz. 60 ze zm.),
Próba sprawności fizycznej ma charakter zaliczeniowy – należy uzyskać minimum
punktowe.
Warunki ogólne
1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w klasie sportowej wynosi 16.
2. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia równolegle
z programem kształcenia właściwym dla technikum.
3. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia sportowego przy
współpracy z 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.

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko
…………………………………………..
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 /

brało

