REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. DR JERZEGO KRZYSZTOFOWICZA
ROK SZKOLNY 2021/2022
SPECJALNOŚĆ: PIŁKA NOŻNA
W terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
➢ wniosek o przyjęcie do szkoły (według wzoru - druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
➢ dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.),
➢ ewentualnie zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP.
W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć:
➢ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
➢ zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
➢ opinię trenera, opiekuna sportowego,
➢ pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
➢ kserokopię aktu urodzenia,
➢ dwie fotograﬁe,
➢ kartę zdrowia.
W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia, wydanego przez lekarza POZ i informującego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole mistrzostwa sportowego.
1. Podstawą przyjęcia do LOMS jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, który zostanie
przeprowadzony w dniu: 14.06.2021 r. od godz. 9.00 - zbiórka w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Koszalińskiej 9,
2. Termin dodatkowy egzaminu: 29.06.2021 r. od godz. 9.00.
3. Egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu zaawansowania sportowego oraz zdolności motorycznych (Załącznik Nr 1).
4. Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 15.06.2021 r. (I termin) i 30.06.2021 r. (II termin).
5. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z:
a. egzaminu wstępnego (maksymalnie 50 punktów),
b. egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów, przeliczanych w następujący sposób):
j. polski – 100% x 0,35 = 35 pkt
matematyka – 100% x 0,35 = 35 pkt
j. obcy – 100% x 0,30 = 30 pkt
c.

d.
e.
f.

czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie szkolnym: języka polskiego, matematyki, geograﬁi i wychowania
ﬁzycznego (maksymalnie 72 punkty, przeliczane w następujący sposób), przeliczanych w następujący sposób:
celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydat może uzyskać 7 punktów.
za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać 18 punktów.
za aktywność społeczną kandydat może uzyskać 3 punkty.

6. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie sumy punktów oraz oceny z zachowania. Pierwszeństwo mają
kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki oraz zaliczyli próby sprawności fizycznej.

Ogłoszenie
przez
komisję
niezakwaliﬁkowanych

rekrutacyjną

listy

kandydatów

zakwaliﬁkowanych

i

– 22 lipca 2021 r., godz. 14.00.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły
– 2 sierpnia 2021 r., godz. 14.00.
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