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Regulamin tworzenia i funkcjonowania klasy czwartej sportowej  

w roku szkolnym 2016/17 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 

oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z dnia 16 października 2012 r.); 

 art. 20h.1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 Akceptacja Prezydenta Miasta Rybnika wniosków klubów sportowych w sprawie 

otwarcia klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego z dnia 17.02.2016 r. 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w roku szkolnym 

2016/17 tworzy się klasę czwartą sportową  jednodyscyplinową w dyscyplinie lekka 

atletyka. 

2. Nabór do klasy czwartej sportowej w roku szkolnym 2016/17 odbywa się na podstawie 

wniosku RMKS Sekcja Lekkiej Atletyki zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta 

Rybnika. 

3. Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać: 

1) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej  

(Wniosek rodziców – Załącznik 1a), 

2) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności 

do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami 

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez 

dzieci i młodzież,  

3) pozytywny wynik prób sprawności fizycznych ustalonych przez trenera 

wyznaczonego przez klub sportowy – Załącznik 1b. 

4. Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

nr 54/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2016 r.: 

 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej 

(w której obowiązują próby sprawności fizycznej,  

o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie 

oświaty) wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

01.04.2016 

godz. 8.00 

 

15.04.2016 

godz. 15.00 
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Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której 

mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty. 
18.04.2016 

godz. 8.00 

 

19.04.2016 

godz. 15.00 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której 

mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty. 

20.04.2016 

godz. 8.00 
 

 

 

5. Zajęcia sportowe rozszerzają i uzupełniają treści programowe obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego i pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych. 

6. Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego. 

7. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasie sportowej wynosi 

10 godzin lekcyjnych. 

8. Klasa sportowa realizuje program szkolenia równolegle z programem kształcenia 

właściwym dla szkół podstawowych. 

9. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego we współpracy z miejscowym 

klubem sportowym RMKS Rybnik Sekcja Lekkiej Atletyki. 

10. Uczniowie klasy sportowej podlegają klubowi sportowemu RMKS Rybnik na podstawie 

deklaracji członkowskiej i mają obowiązek reprezentowania jego barw. 

11. Klub sportowy RMKS Rybnik zabezpiecza raz w roku obozy sportowe, w których 

obowiązkowo uczestniczą uczniowie klasy sportowej. 

12. Każdy uczeń klasy sportowej ma obowiązek reprezentowania szkoły i klubu  

w zawodach sportowych oraz uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyznaczonych 

przez trenera. 

13. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego przenosi się  

od II półrocza – na podstawie pisemnej opinii trenera lub nauczyciela prowadzącego 

zajęcia sportowe, lub opinii lekarza - do klasy równoległej działającej na zasadach 

ogólnych. 

 


