
REGULAMIN REKRUTACJI  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

SPORTOWYCH IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CZŁUCHOWIE  

dla absolwentów gimnazjum 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i szkoły branżowej I stopnia, dla kandydatów 

będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, Zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r., Statutu Zespołu Szkół Sportowych w 

Człuchowie. 

  

1. Na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do  klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane 

w dyscyplinach: 

a) piłka siatkowa, 

b) koszykówka,  

c) piłka nożna,  

d) pływanie,  

e) kajakarstwo 

 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego mogą się ubiegać 

absolwenci gimnazjum, którzy:  

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej 

b) wezmą udział w próbie sprawności fizycznej i uzyskają odpowiednią ilość punktów,  

c) w ustalonym terminie złożą wniosek o przyjęcie do szkoły  

 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w odpowiednim czasie należy 

dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

- oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego,  

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  

- zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia 

kandydata  

- pisemną zgodę rodzica/opiekuna na uczęszczanie do szkoły 

 

- kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy), 

- kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli  dotyczy),  



- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ( jeśli 

dotyczy),  

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim 

- w sytuacji przynależności do klubu sportowego: opinię trenera lub instruktora prowadzącego 

zajęcia sportowe o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz klasie sportowej,  

- kopię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji.  

- odpis aktu urodzenia – kopia 

oraz 2 fotografie podpisane na odwrocie,  

3. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego decyduje wynik 

próby sprawności fizycznej przeprowadzony w oparciu o wytyczne związków sportowych 

poszczególnych dyscyplin. 

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w 

pierwszej kolejności. 

5. Jeżeli kandydat posiada co najmniej II klasę sportową w danej dyscyplinie jest zwolniony                              

z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.  

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, który                               

z pozytywnym wynikiem przeszedł próbę sprawności fizycznej, decyduje suma punktów 

możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym ( max. 200 pkt.), której składnikami są:   

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza 

o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, 

chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przeliczane będą na punkty 

według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt. – ( max. 100 pkt.) 

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z: 

języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę (język 

obcy nowożytny i wychowanie fizyczne) – (max. 72 pkt.) 

Przedmiot Ocena 

celująca 

Ocena 

bardzo 

dobra 

Ocena dobra Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka  18 17 14 8 2 

Język obcy 18 17 14 8 2 



Wychowanie 

fizyczne 

18 17 14 8 2 

 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

d) szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: 

                 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  10 

2 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 

3 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  10 

2 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 

3 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 

4 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 

5 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

6 Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

 

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

w podpunkcie d 1 i 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 pkt 

- krajowym – 3 pkt 

- wojewódzkim – 2 pkt  

- powiatowym – 1 pkt 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 pkt. 



e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu rozumiane jako systematyczna, dobrowolna, 

udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.: aktywna 

współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami 

charytatywnymi, itd.– 3 pkt 

 

7. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 250 punktów. Pierwszeństwo w przyjęciu do 

klasy będą mieli uczniowie, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów oraz ocenę z 

zachowania co najmniej poprawną.  

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali 

lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.  

9. Formularze ww. dokumentów dostępne na www.zss.czluchow.org.pl lub do odbioru 

w sekretariacie szkoły. 

 W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające 

z ustawy prawo oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich 

podstawie. Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 59 82 21 157, w godz. 7.00 – 15.30. 

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

SPORTOWEGO W CZŁUCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 

Lp.  

Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 13.05.2019                        

do 18.06.2019 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 21.05.2019 

godz. 16.00 
 

3. Termin ogłoszenia wyników prób sprawności fizycznej 24.05.2019 

 

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 21.06.2019                         
do 25.06.2019                        

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
Liceum Ogólnokształcącego Sportowego i dokumentów 

potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 04.07.2019                         
do godz. 15.00                               

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

05.07.2019                                             
do godz. 10.00 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego.  

do 10.07.2019 

do godz. 14.00 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 12.07.2019                                



kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do godz. 12.00 

 

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności 

fizycznej w w/w terminie- zostaje wyznaczony termin uzupełniający dnia 04.06.2019 r. o 

godz. 16.00. Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla tych osób- 06.06.2019 r. 


