
 

 
 
 

Występy sportowe w roku szkolnym 2018/2019 to pasmo sukcesów. 

Począwszy od września, bierzemy udział w różnorodnych zawodach 

na szczeblu: szkolnym, miejskim, rejonowym i wojewódzkim. Dla każdego dziecka 

próbujemy dobrać optymalną do jego możliwości, umiejętności i predyspozycji 

aktywność sportową. 

Codziennie po lekcjach nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia 

sportowe dostępne dla wszystkich dzieci naszej szkoły. Nasza propozycja 

to zajęcia z: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, lekkiej atletyki, badmintona, 

tenisa stołowego, szachów. Dzieci klas I-III chętnie biorą udział w zajęciach „gier 

i zabaw” z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

Nauczyciele wychowania fizycznego to kadra posiadająca licencję: 

 trenera piłki nożnej 
 instruktora lekkiej atletyki i sędziego tej dyscypliny 

 instruktora rekreacji ruchowej 
 instruktora turystyki 
 instruktora kultury fizycznej 

 



 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno rodziców jak i dzieci, co roku 

rusza akcja naboru do klas sportowych. Obecnie możemy pochwalić się dwoma 

klasami o profilu lekkoatletycznym. 

Tradycją w naszej placówce jest organizowanie szkolnych zawodów 

pływackich, co pozwala na wyłonienie najlepszych zawodników. Ci z kolei 

z powodzeniem konkurują z najlepszymi w mieście zajmując wysokie miejsca na 

zawodach miejskich i rejonowych. Podobną zasadą kierujemy się we wszystkich 

innych dyscyplinach. 

Największe osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019: 

1. Gry i zabawy: III miejsce  

2. Międzyszkolne zawody szachowe: II miejsce klasy I-VI, V miejsce klasy 

VII-VIII 

3. Zawody lekkoatletyczne: I miejsce klasy V-VI II miejsce klasy VII 

4. Bieg Wiosny: I miejsce 

5. Międzyszkolne zawody pływackie: I miejsce dziewcząt , II miejsce chłopców 

6. Rejonowe zawody pływackie: II miejsce dziewcząt 

7. Turniej koszykówki dziewcząt klas VII-VIII: III miejsce 

8. Turniej koszykówki chłopców klas VII-VIII: III miejsce 

9. Turniej koszykówki chłopców klas V-VI: III miejsce 

10. Halowe Mistrzostwa Rybnika w LA: III miejsce (chłopcy),  

5 indywidualnych miejsc 

11. Turniej siatkówki klas VII-VIII: IV miejsce 

12. Międzyszkolne zawody badmintona: I miejsce chłopców, IV miejsce 

dziewcząt 

13. Półfinały wojewódzkie badmintona: III miejsce chłopców 

14. Międzyszkolne Biegi Przełajowe: I miejsce dziewczęta młodsze, III miejsce 

starsze, IV miejsce chłopcy młodsi 

15. Rejonowe Biegi Przełajowe: II miejsce dziewczęta młodsze, V miejsce 

chłopcy młodsi 

16. Lekkoatletyka dla każdego-Ruda Śląska: 4 złote medale 

17. Czwórbój lekkoatletyczny: II miejsce chłopców  

 Jesteśmy również organizatorem:  

 Konkursu Młodego Choreografa  
 Szkolnych zawody pływackie-103 zawodników  
 Turnieju siatkówki  
 Szkolnego turnieju badmintona-60 osób 
 Szkolnych biegów przełajowych-130 zawodników 

 Turnieju piłki nożnej 
 

Od 8 lat jesteśmy na podium w Igrzyskach Młodzież Szkolnej w Rybniku!  


