REGULAMIN NABORU DLA KANDYDATEK
do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju
na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
zawieszeniem zajęć w szkołach zasady rekrutacji mogą być zmienione i
dostosowane do panującej sytuacji.

*******************************************************
Podstawa prawna:
1.

art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148 ze zm.).);

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737).
Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 roku.

3.

*******************************************************
Zasady ogólne:

Dyrekcja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju

organizuje na rok szkolny 2020/2021 rekrutację do:

VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:

•

klasy I mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa dziewcząt;

Termin składania dokumentów przez kandydatki do klas pierwszych
VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:
od 11 maja do 22 czerwca 2020 roku do godziny 15.00.
Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji do klas pierwszych będzie czuwała
powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
Komisja Rekrutacyjna.(KR)
w składzie:
Przewodniczący:
mgr Monika Mikołajek
Członkowie:
mgr Adrianna Hanczko
mgr Małgorzata Olszowska
Dorota Bachlaj
Ponadto Komisję Rekrutacyjną wspierać będą trenerzy, oceniający poziom umiejętności
technicznych w dostarczonych materiałach video
dr Bodys Jarosław
mgr Sikora Jacek
mgr Błachut Parys
mgr Kołodziej Martyna.

I.

Ogólne zasady postępowania kandydatek uczestniczących w rekrutacji.
1. Do klasy pierwszej VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przyjmuje
się kandydatki, które:
a. legitymują się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej,
b. bardzo dobry stan zdrowia mogą potwierdzić orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza,

c. przedstawiły pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydatki do szkoły lub
oddziału.
2. W pierwszym etapie naboru o kolejności przyjęcia decydować będzie pozycja w

rankingu punktowym.
3. Kryteria brane pod uwagę w tworzeniu rankingu punktowego obejmują wybrane

informację i zostały one zaproponowane przez PZPS dla kandydatek do klas
Mistrzostwa Sportowego.
4. Kryteria rankingu zamieszczono poniżej w tabelach nr 1 i 2.

TABELA NR 1:
Zasady punktacji dla kandydatów do klas sportowych Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Lp. Kryterium dotyczy najlepszego osiągnięcia ucznia w
ostatnich 2 sezonach
1
Udział w meczach grup naborowych do Kadry Polski
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Udział w Finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Udział w zgrupowaniach grup naborowych do Kadry Polski
Udział w meczach Kadry Regionalnej podczas OTNO
Udział w finałach ogólnopolskich "Kinder+ sport"
Udział w półfinałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Udział w meczach w Reprezentacji wojewódz. OOM, RTNO
Udział w ćwierćfinałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Udział w akcjach szkoleniowych Kadry wojewódzkiej
Udział w rozgrywkach wojewód. MMP, "Kinder+ Sport",
SZS
Uczęszczanie do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa

12

Udział w rozgrywkach piłki siatkowej SZS w powiecie

13

Uczęszczanie do klasy sportowej o innym profilu

14

Udział w rozgrywkach SZS w innych dyscyplinach sportu

15

Ocena celująca z przedmiotu - wychowanie fizyczne

Kto
potwierdza?

Pkt.

Trener Kadry
Polski
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy
Trener klubowy

15

Zaświadczenie
ze szkoły
Zaświadczenie
ze szkoły
Zaświadczenie
ze szkoły
Zaświadczenie
ze szkoły
Nauczyciel wf

5

14
13
12
11
10
9
8
7
6

4
3
2
1

TABELA NR 2:
Zasady oceny punktowej ucznia

Pkt.1 Uczeń otrzymuje ilość punktów odpowiednią do największego osiągnięcia (max 15
pkt.)
Pkt.2 Szkoła może wprowadzić dodatkową ocenę na podstawie przesłanych nagrań (max
5 pkt.). Nagrania obejmują 30 sek. test odbicia piłki sposobem oburącz górą i dołem
Pkt.3 Uczeń przedstawia swoje największe osiągnięcie potwierdzone przez wskazaną
osobę
Pkt.4 Komisja naborowa tworzy listę rankingową kandydatów na podstawie sumy
punktów
Pkt.5 Pomiar wzrostu - jako element dodatkowy (informacyjnie )
Pkt.6 Przy równej liczbie punktów decyduje zasada przyjęta przez szkołę

Opis kryteriów oceny ucznia – tabela nr 2.
Ad.pkt.1 – Z przedstawionych w tab. 1 osiągnięć pod uwagę brane jest najwyżej
punktowane
Ad.pkt.2 – Kandydatka może na adres email szkoły przesłać nagranie video z
zarejestrowanym 30 sekundowym pokazem umiejętności technicznych ( odbicia
sposobem górnym i dolnym oburącz ) lub fragmentami meczy z jej udziałem. Materiał
oceniany jest w skali 0-5 pkt.
Ad.pkt.3 – Dotyczy, każdego z wymienionych w tabeli nr 1 osiągnięcia
Ad.pkt.4 – Miejsce na liście rankingowej kandydatka uzyskuje na podstawie
zsumowania wszystkich uzyskanych punktów. Minimalna ilość punktów będących
kryterium przyjęcia to - 5 pkt.
Ad.pkt.5 – Wymagane jest podanie wzrostu, co może mieć znaczenie przy równej
liczbie punktów kandydatek w rankingu – pkt.6 ,tab.2.

5. Opisane w punkcie 1. podpunkty b i c zaświadczenia o stanie zdrowia i zgody rodziców
oraz potwierdzone informacje dotyczące rankingu punkt 4, kandydatka dołącza do

wniosku

o

przyjęcie

do

szkoły

w

dniu

jego

złożenia

w sekretariacie szkoły.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie odpowiednio następujące kryteria:
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b. oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i języka angielskiego
wymienione na świadectwie,
c. świadectwo z wyróżnieniem,
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
− uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych

przez

kuratora

oświaty

albo

organizowanych

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady

przedmiotowej

oraz

tytułu

laureata

konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
− osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
7. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne
osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie

Język polski

Biologia

Punktacja szczegółowa
dopuszczający –
dostateczny –
dobry
–
bardzo dobry –
celujący
–

2 punktów
8 punktów
12 punktów
16 punktów
20 punktów
jak w przypadku
języka polskiego

Punktacja
maksymalna

20 punktów

20 punktów

Matematyka
Język angielski

jak w przypadku
języka polskiego
jak w przypadku
języka polskiego

Świadectwo z wyróżnieniem
W przypadku przeliczania na punkty kryterium z §7.1, gdy więcej niż
jedno osiągnięcie.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień (§7.1
ust.1) tytułu:
a) finalisty konkursu przedmiotowego,
b) laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
c) finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim, albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z odpowiednimi przepisami (§7.1 ust.2) tytułu:
1...a)
finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
1...b) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej;
1...c)
finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty (§7.1 ust.3):
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego;
b)dwóch
lub
więcej
tytułów
laureata
konkursu
tematycznego
lub interdyscyplinarnego;
c)
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego;
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego;
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy (§7.1 ust.4):
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
powyżej (§7.1 ust.1-4) artystycznych lub sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (§7.1
ust.5):
a) międzynarodowym,
b) krajowym,
c) wojewódzkim,
d) powiatowym.

20 punktów
20 punktów

5 punktów
max 13 punktów

10 punktów;
7 punktów;
5 punktów

10 punktów
7 punktów
5punktów

10 punktów
7 punktów
5 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty

10 punktów
7 punktów
5 punktów
7 punktów
3 punkty
2 punkty

4 punkty
3 punkty
2 punkty
1punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu (§8)

2 punkty

Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty – uzyskany wynik
procentowy z przedmiotu mnożymy przez:
a) język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze za każdy
uzyskany procent,
b) język obcy nowożytny poziom podstawowy za każdy uzyskany procent,
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty (§ 10.1), na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie, przy czym za uzyskanie z:
1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym,
b) bardzo dobrym,
c) dobrym,
d) dostatecznym,
e) dopuszczającym,
2.

historii i wiedzy o społeczeństwie jak wyżej, jednak sumę uzyskanych
punktów dzielimy przez 2,

3.

biologii, chemii, fizyki i geografii jak wyżej, jednak sumę uzyskanych
punktów dzielimy przez 4,

0,2 punktu
0,08 punktu

20 punktów
16 punktów
12 punktów
8 punktów
2 punkty

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym,
8 punktów
b) bardzo dobrym,
6 punktów
c) dobrym,
4 punkty
d) dostatecznym,
2 punkty
e) dopuszczającym.
0,5 punktu
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu lub danej części egzaminu przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny
wymienione na świadectwie z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu lub dana część egzaminu, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
z języka obcego nowożytnego na przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
4.

a) celującym,
b) bardzo dobrym,
c) dobrym,
d) dostatecznym,
e) dopuszczającym.

8 punktów
6 punktów
4 punkty
2 punkty
0,5 punktu

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydatki,
b. niepełnosprawność kandydatki,

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatki,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydatki,
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydatki,
f. samotne wychowywanie kandydatki w rodzinie,
g. objęcie kandydatki pieczą zastępczą.
9. Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.
10. Kandydatka potwierdza spełnienie przez siebie wybranego kryterium na podstawie
dokumentów, są to odpowiednio:
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatki,
b. 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 2011 r. nr 127, poz. 721,
z późn. zm.),
c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
11. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12., składane są w oryginale, w formie
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.
12. Oświadczenia, o których mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 12., w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatki
o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza
te okoliczności w terminie 14 dni.
14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatek zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej
imiona i

nazwiska

niezakwalifikowaniu

kandydatek oraz
kandydatki

do

informację
VI

Liceum

o zakwalifikowaniu albo
Mistrzostwa

Sportowego

w Jastrzębiu-Zdroju.
15. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatkę do VI Liceum Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydatka została
zakwalifikowana oraz złożyła wymagane dokumenty.
16. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatek przyjętych
i kandydatek nieprzyjętych do VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły i na stronie
internetowej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatek przyjętych
i kandydatek nieprzyjętych.
17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatek przyjętych
i kandydatek nieprzyjętych rodzic kandydatki może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatki do VI Liceum
Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju.
18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

kandydatki z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 20.
19. Rodzic kandydatki

może wnieść do dyrektora VI Liceum Mistrzostwa Sportowego

w Jastrzębiu-Zdroju odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

20. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.
21. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno
zakończyć się do końca sierpnia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego: (może następować zmiana terminów z powodu
zagrożenia epidemiologicznego )
1. Od 11 maja 2020 roku do 20 maja 2020 roku do godziny 15.00 – złożenie wraz
z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły.
2. 10 czerwca 2020 roku ( I termin) i 19 czerwca 2020 roku ( II termin) – podanie do
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatek, które uzyskały
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
3. Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godziny 15.00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydatki woli uczęszczania do wybranej szkoły.
6. 21 lipca 2020 r. godzina 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatek
przyjętych i kandydatek nieprzyjętych do szkoły.
7. Do dnia 28 lipca 2020 roku składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do
dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

