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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CZŁUCHOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Na rok szkolny 2023/2024 prowadzony będzie nabór do klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie:  

 biologiczno- chemicznej      

 humanistycznej 

 matematyczno- informatycznej 

 matematyczno- geograficznej 

2.  Szkolenie sportowe będzie prowadzane w dyscyplinach: 

 piłka siatkowa  

 piłka nożna 

 kajakarstwo 

 

II. WARUNKI REKRUTACJI:  

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

szkoły podstawowej, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły, 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe  

w danej szkole. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba 

wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki próby 

sprawności fizycznej przeprowadzone w oparciu o wytyczne związków sportowych poszczególnych 

dyscyplin. 

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. z 

późn.zm.):  

 wielodzietność rodziny kandydata,  

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
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 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

4. Kandydat do klasy pierwszej składa wniosek w postaci elektronicznej logując się na stronie 

https://czluchow.edu.com.pl/ lub w wersji papierowej (druk dostępny na stronie internetowej szkoły 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/ lub w sekretariacie szkoły). 

5. Kandydat może złożyć wniosek maksymalnie do trzech szkół. 

6. Kandydaci składający wniosek w postaci elektronicznej  zapisują go w systemie. Następnie drukują 

i wraz z wymaganymi dokumentami dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz 

rodziców/opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. 
 

 

III. KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ: 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego decyduje pozytywny wynik 

próby sprawności fizycznej przeprowadzony w oparciu o wytyczne związków sportowych 

poszczególnych dyscyplin. 

2. 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. 

3. 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 ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla 

zadań z zakresu: język polski, matematyka- przeliczane będą na punkty według zasady: wynik 

procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35 pkt.; język obcy nowożytny przeliczany będzie na 

punkty według zasady: wynik procentowy mnożony przez 0,3 pkt. – ( max. 100 pkt.) 

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

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 

 

 

 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/
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c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

d) szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

                 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 albo interdyscyplinarnego 7 

3 Tytuł finalisty konkursu tematycznego albo 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 w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  10 

2 Tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 

3 Tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego 5 

 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  10 

2 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 

3 Tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego 5 

4 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w podpunkcie 

1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
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- międzynarodowym – 4 pkt 

- krajowym – 3 pkt 

- wojewódzkim – 2 pkt  

- powiatowym – 1 pkt 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie uzyskane w tych 

zawodach, z tym że 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 

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Kandydat zobowiązany jest złożyć do 30 maja 2023 r.  w sekretariacie szkoły osobiście lub 

elektronicznie na e-mail: rekrutacja@zssczluchow.pl, następujące dokumenty:  

 wniosek wydrukowany i podpisany przez kandydata i rodzica/ów/prawnych opiekunów, 

 orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w szkole 

wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły - załącznik nr 1 do regulaminu, 

 oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku dziecka -

załącznik nr 2 do regulaminu,  

 dokument zawierający deklaracje kandydata - załącznik nr 3 do regulaminu,  

 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego 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, 

 kartę zdrowia, 

 odpis aktu urodzenia – do wglądu, 

 kopię opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji 

– kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy, 

 2 fotografie podpisane na odwrocie.  

mailto:rekrutacja@zssczluchow.pl
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2. W przypadku zgłoszenia we wniosku kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. z późn.zm.) do wniosku należy dołączyć: 

 prawomocny wyrok sądu  rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – kopia  

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy, 

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 4 do regulaminu - jeśli dotyczy, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 5 do regulaminu- jeśli dotyczy, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – orzeczenie 

kandydata/ rodzica/ów/opiekuna/opiekunów prawnych/ rodzeństwa – kopia  poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy,, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kopia  poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy, 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji 

braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:  

1. Rekrutację do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Człuchowie prowadzi 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora;  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły,  

w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na stronie  https://czluchow.edu.com.pl lub 

na e-mail sekretariatu: rekrutacja@zssczluchow.pl, 

3. W skład komisji wchodzą:  

 wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący,  

 nauczyciele szkoły,  

 nauczyciele wychowania fizycznego. 

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby 

wyznaczonej na przewodniczącego komisji.  

5. Terminy rekrutacji określone są w harmonogramie rekrutacji: 

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

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 15.05.2023 

do 30.05.2023 

 do godz.15:00 

od 01.08.2023 

do 03.08.2023 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

06.06.2023  godz. 16.00  

II termin*  

20.06.2023  godz. 16.00 

od 04.08.2023 

do 08.08.2023 

https://sip.lex.pl/#/document/16798906?cm=DOCUMENT
http://czluchow.edu.com.pl/
mailto:rekrutacja@zssczluchow.pl
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Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej 

09.06.2023 

 II termin*  

22.06. 2023 

do 11.08.2023 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

od 23.06.2023 

do 12.07.2023  

do godz. 15:00 

- 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych okoliczności. 

do 12.07.2023 do 03.08.2023 

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 18.07.2023 

 
do 10.08.2023 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

19.07.2023 

do godz. 15:00 

11.08.2023 

do godz. 15:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego. 

od 20.07.2023 

do 26.07.2023  

do godz. 15:00 

od 14.08.2023 

do 17.08.2023  

do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

27.07.2023  

do godz. 14:00  

18.08.2023 

do godz. 14:00 

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

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

1. Procedura odwoławcza:  

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez rodzica kandydata. 

 uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

 rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

 dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania.  

 na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.  

2. Zgodnie z przepisami § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 dyrektor 

szkoły umożliwi w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) poprzez podanie  

do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja  

LOS https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/ 

3. 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.  

4. Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 59 82 21 157, w godz. 7.00 – 15.00. Formularze wymaganych 

dokumentów dostępne są na https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/ lub w sekretariacie 

szkoły. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły. 

2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku dziecka. 

3. Dokument zawierający deklaracje kandydata. 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

6. Wniosek rekrutacyjny. 

 

 

 

Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 13/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie z dnia 31.01.2023. 

  

 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/
https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-liceum/

