
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej  

MKS Zagłębie Lubin 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U.  z 2017, poz. 60).  

3. Statut Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.  

4. Rozporządzenie 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 liceum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ. U. poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.).  

5. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r.  

 

§ 1. Informacje ogólne 

 

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady i kryteria 

rekrutacyjne obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.  

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:  

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;  

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej;  

3) weryfikacja złożonych wniosków, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;  

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;  

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy 

kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły, 

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.  

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję 

o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.  

4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:  

a. piłka ręczna dziewcząt i chłopców,  



 

 

b. piłka nożna chłopców,  

c. sporty indywidualne.  

5. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów 

w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie 

sportowym. 

 

§ 2. Warunki i kryteria przyjęć 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego MKS Zagłębie Lubin mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, 

którzy:  

a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego lekarza,  

b. przedłożą wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zgodę rodziców (prawnych 

opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły,  

c. zaliczą próbę sprawności fizycznej.  

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności 

i predyspozycje sportowe, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki 

edukacyjne.  

3. O przyjęciu do liceum decydują:  

a. wyniki próby sprawności fizycznej; 

b. wyniki uzyskane z części edukacyjnej - liczba punktów uzyskanych za wyniki 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte 

na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,  

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

zawierają: imię i nazwisko kandydata i uszeregowane są alfabetycznie.  

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej 

o przyjęciu kandydata do szkoły.  

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo 

przysługuje kandydatom:  

a) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;  

b) z wyższą oceną zachowania. 

8. Do klas o specjalności piłka nożna postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się 

we współpracy z Akademią Piłkarską KGHM Zagłębie Lubin.  

9. Do klas o specjalności piłka ręczna postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się 

we współpracy z MKS Zagłębie Lubin. 

10. Do klas o specjalności dyscypliny indywidualne postępowanie rekrutacyjne 

przeprowadza się we współpracy z właściwymi klubami sportowymi. 



 

 

11. Możliwe jest przyjmowanie uczniów w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem 

rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.  

 

§ 3. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji 

 

1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 400 punktów rekrutacyjnych, z czego:  

1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej, 

2) 100  punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej, w tym: 

a. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 

procentowej. Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu 

mnożony przez 0,2:  

- język polski 100% x 0,2 = 20 punktów,  

- historia i wiedza o społeczeństwie 100% x 0,2= 20 punktów, 

- matematyka 100% x 0,2= 20 punktów,  

- przedmioty przyrodnicze 100% x 0,2= 20 punktów,  

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 100% x 0,2= 20 punktów.  

2. W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do części bądź zakresu 

egzaminu gimnazjalnego postępuje się zgodnie z § 8 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 liceum 

i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum.  

  

 

§ 4. Terminy rekrutacji i dokumenty 

 

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły - w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: 

sms@zaglebie.lubin.pl - do dnia 11 maja 2018 r. 

2. Przystąpienie do testów sprawnościowych – konieczność przedłożenia niżej 

wymienionych dokumentów:  

a. oświadczenie-zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności 

fizycznej. 

3. Terminy testów sprawnościowych:  

1) 12 i 26 maja 2018 r. godz. 11.00 - piłka ręczna dziewcząt - hala KEN, ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 17B, Lubin, 

2) 12 i 26 maja 2018 r. godz. 11.00 – piłka ręczna chłopców – hala KEN, ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 17B, Lubin, 

3) piłka nożna – zasady i terminy określone przez Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie 

Lubin, 

4) sporty indywidualne – zasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 4 czerwca 2018 r. 

mailto:sms@zaglebie.lubin.pl


 

 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i orzeczenie lekarskie 

potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza - od 22 czerwca 

do 26 czerwca 2018 r.  

6. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 27 czerwca 2018 r.  

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów następującej dokumentacji rekrutacyjnej do 30 czerwca 2018 r.:  

a. świadectwo ukończenia gimnazjum,  

b. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

c. karta zdrowia ucznia;  

d. 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą 

urodzenia na odwrocie).  

8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 3 lipca 2018 r. 

9. Postępowanie uzupełniające - do 31 sierpnia 2018 r.  

 

§ 5. Tryb odwoławczy 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica 

kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego  

Regulaminu rekrutacji wchodzi z dniem: 1 marca 2018 r. 

  



 

 

DDYYRREEKKTTOORR    

SSMMSS  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIEE  LLUUBBIINN  

  WWNNIIOOSSEEKK  OO  PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  DDOO  KKLLAASSYY  PPIIEERRWWSSZZEEJJ    WW  RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNYYMM  22001188//22001199  

I. SPORT(należy zaznaczyd właściwy kwadrat) 

 
□ piłka ręczna       □ piłka nożna      □ dyscyplina indywidualna …………………..…………………………. 

II. DANE OSOBOWE I ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA 
 Nazwisko Imię Drugie imię 

PESEL: Data urodzenia Miejsce urodzenia 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Miejscowośd Kod pocztowy Poczta 

III. DANE OSOBOWE I ADRESOWE MATKI 
 Imię Nazwisko Numer telefonu  

Miejscowośd zamieszkania Ulica Numer domu 

Numer mieszkania Kod pocztowy Poczta Adres e-mail  

IV. DANE OSOBOWE I ADRESOWE OJCA 
  Imię  Nazwisko Numer telefonu  

 Miejscowośd zamieszkania Ulica Numer domu 

Numer mieszkania Kod pocztowy Poczta Adres e-mail  

V.WYKAZ OCEN ZA I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 – informacja wychowawcy klasy 
 Zachowanie Język polski Język obcy : angielski 

Biologia  Matematyka  Drugi język obcy: (wpisad jaki) 

Wychowanie fizyczne  Pieczątka szkoły, do której uczęszcza uczeo 

Podpis wychowawcy klasy 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuoczo 
wychowawczych przekazujemy dyrektorowi szkoły uznane przez nas za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i 
rozwoju psychofizycznym dziecka: 
 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego syna/córki do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego MKS Zagłębie Lubin, w tym udział w treningach i zawodach. 

VII. PODPISY RODZICÓW 
 Data Podpisy rodziców 

 



 

 

IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOODDAATTKKOOWWEE,,  WW  PPRRZZYYPPAADDKKUU  PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA  UUCCZZNNIIAA  DDOO  SSZZKKOOŁŁYY  

  

A. DEKLARACJE RODZICÓW I DODATKOWE INFORMACJE 

 
Deklaruję chęd korzystania z dziennika elektronicznego:     □ TAK  □ NIE 

(w przypadku zaznaczenia TAK, należy podad adres e-mail we wniosku o przyjęcie do szkoły) 

Wyrażamy życzenie, aby uczeo uczęszczał na lekcje: 

- religii kościoła rzymskokatolickiego zorganizowane w szkole  □ TAK  □ NIE 

Jeśli uczeo  nie będzie uczęszczał na lekcje religii organizowane w szkole, to w czasie lekcji religii: 

- powinien przebywad w czytelni:      □ TAK  □ NIE 

- w przypadku, gdy lekcje religii odbywają się na skrajnych  
godzinach lekcyjnych uczeo będzie przychodził na kolejną lekcję  

lub będzie wracał wcześniej do domu na moją odpowiedzialnośd:  □ TAK  □ NIE 
 

Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie  □ TAK  □ REZYGNUJĘ 

B. OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/wniosku dla celów związanych 
z procesem rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego, realizacji zadań statutowych szkoły zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym wizerunku, mojego dziecka w celu podejmowania działań 
edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, organizowania wycieczek, promocji osiągnięć i utrwalania 
pozytywnego wizerunku szkoły, realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy 
edukacyjnych, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej, tablicach 
informacyjnych, gazetkach, kalendarzach, płytach CD/DVD, ich publikację prasową, a także publikowanie 
nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem dziecka. 

3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych wśród uczniów szkoły prowadzonych w celach 
statutowych. 

4. Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 Data 

 

Imiona i nazwiska Podpisy 

  

    



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE - ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA  

NA UDZIAŁ W PRÓBACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

DO SMS ZAGŁĘBIE LUBIN 

 

 Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów prawnych*:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………….………...  

Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych*: 

…………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................……...  

Telefony kontaktowe: 

……...……………………...…………………………………….…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………......  

(imię i nazwisko) 

 

w próbie sprawności fizycznej do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego MKS Zagłębie Lubin na rok szkolny 2018/2019. 

  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazao do przystąpienia do prób 

sprawności fizycznej w dniu …………………………… 2018 r., co zostało poświadczone stosownym dokumentem 

(zaświadczeniem lekarskim lub kartą zdrowia sportowca). 

Biorę pełną odpowiedzialnośd za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu podczas testu 

sprawnościowego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz na wniosku o przyjęcie 

do szkoły w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach publicystycznych szkoły zgodnie 

z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz .U. 2016 r. poz. 922) 

oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczo-opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 ze zm.).  

 

…...…......................................................                                                                    ………..…………………………………................................................... 

                    (miejscowośd, data)                                                                                                 (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

*niepotrzebne skreślid 

 


