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Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 

Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida 

oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.  

 
na rok szkolny 2016/2017 

 

Rekrutacja w systemie elektronicznego naboru 

Opracowany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania 

na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 poz. 1942) 

 Zarządzenia Nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół 

policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych 

na rok szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim. 

 Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wykazu zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 

20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
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§ 1 

Informacje ogólne. 

Typ szkoły klasa Planowane przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

liceum 

ogólnokształcące 

I e język polski,  

język obcy,  

do wyboru: geografia/biologia/fizyka 

język polski, matematyka, pierwszy 

język obcy, geografia 

liceum 

ogólnokształcące 

mistrzostwa 

sportowego 

I a LOMS 

I b LOMS 

język polski,  

matematyka,  

do wyboru: geografia/biologia/fizyka 

język polski, matematyka, pierwszy 

język obcy, geografia 

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje  komisja rekrutacyjna, 

powołana przez dyrektora ZSOMS. 

2. W roku szkolnym 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. planowane 

jest utworzenie klas o specjalności: piłka siatkowa / pływanie / waterpolo / lekka atletyka. Liczba uczniów  

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

sportowym. 

3. W roku szkolnym 2016/2017 w Liceum Ogólnokształcącym nr IV im C. K. Norwida w Ostrowcu Św. planowane 

jest utworzenie klasy o specjalności piłka nożna chłopców. Liczba uczniów w oddziale sportowym nie powinna 

przekroczyć 28 osób. 

4. Kandydaci do klasy pierwszej mają możliwość wyboru pierwszego języka obcego spośród angielskiego  

i niemieckiego. W miarę możliwości utworzone zostaną grupy językowe o różnym stopniu zaawansowania – 

przydział do grup nastąpi na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzonego w ciągu pierwszych 

dwóch tygodni września 2016 r.  

5. Kandydaci do klasy pierwszej mają możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród angielskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. W miarę możliwości utworzone zostaną grupy językowe o różnym 

stopniu zaawansowania – przydział do grup nastąpi na podstawie wyników testu poziomującego 

przeprowadzonego w ciągu pierwszych dwóch tygodni września 2016 r.  

6. Klasa sportowa oraz klasa mistrzostwa sportowego realizują program szkolenia sportowego równolegle  

z programem kształcenia ogólnego. 

7. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez dyrektora ZSOMS dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu 

nauczania. 

 

§ 2 

Warunki i kryteria przyjęć. 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej sportowej lub mistrzostwa sportowego mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, 

którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego 

sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu, 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły, 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, które odbędą się w terminie określonym w § 3 pkt.4., 

na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, 

4) posiadają, w przypadku kandydatów uprawiających pływanie, aktualną licencję sportową Polskiego Związku 

Pływackiego oraz są w klubie pływackim będącym członkiem PZP, 

5) przynależą do klubu sportowego lub szkolnego klubu sportowego i mają udokumentowane uprawianie piłki 

siatkowej, lekkoatletyki, waterpolo, piłki nożnej, 

6) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

2. Przy przyjmowaniu do szkoły uwzględnia się zarówno umiejętności i predyspozycje sportowe,  

jak i wyniki dydaktyczne. 
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3. O przyjęciu do liceum decyduje pozytywna kwalifikacja kandydata do oddziału i suma punktów uzyskanych  

za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za szczególne osiągnięcia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  

oraz za wyniki próby sprawności fizycznej. 

4. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby uzyskanych punktów,  

do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów oferowanych  przez szkołę. 

5. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej  

o przyjęciu kandydata do szkoły. 

6. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego przy większej ilości chętnych kandydatów (więcej niż liczba 

wolnych miejsc) spełniających warunki określone w pkt. 1.1 – 1.5, Szkolna komisja rekrutacyjna w pierwszej 

kolejności  bierze pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

7. W przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, Szkolna 

komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę wyniki w nauce, tj. sumę punktów uzyskanych za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za szczególne osiągnięcia wymienione  

na świadectwie ukończenia szkoły, za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, Szkolna 

komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z tych kryteriów ma jednakową wartość. 

9. Do klasy sportowej nie będą przyjmowani uczniowie z oceną zachowania nieodpowiednią lub naganną  

na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

10. Do klasy mistrzostwa sportowego będą przyjmowani uczniowie z oceną zachowania co najmniej dobrą  

na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

11. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani. 

12. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej  

co najmniej z jednego przedmiotu, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki 

określone w pkt. 1. 

13. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji –  

w miarę posiadanych miejsc. 

 

§ 3 

Terminy rekrutacji i dokumenty. 

1. W dniach od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5 

należy złożyć następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz (wydrukowany po wypełnieniu na stronie: https://swietokrzyskie.edu.com.pl),  

2) podanie o przyjęcie do klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego (wzór do pobrania na naszej stronie 

internetowej), 

3) pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie do klasy sportowej lub klasy mistrzostwa sportowego i wyczynowe 

uprawianie sportu (wzór do pobrania na naszej stronie internetowej), najpóźniej w dniu egzaminu 

sprawnościowego, 

4) pisemną zgodę rodzica na udział w próbach sprawności fizycznej, najpóźniej w dniu egzaminu 

sprawnościowego, 

5) zaświadczenie z klubu sportowego lub szkolnego klubu sportowego wraz z rekomendacją, 

6) orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania sportu wyczynowego, 

7) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej i licencję zawodnika (w przypadku kandydatów uprawiających 

pływanie). 

             Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.  

 

2. Od 24 – 28 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00 kandydaci zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym 

prowadzonym przez Szkolną komisję rekrutacyjną są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły: 
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1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kopię, 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego kopię,  

3) kartę informacyjną (pobraną w sekretariacie gimnazjum), 

4) kartę zdrowia ucznia, 

5) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 

6) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej; dotyczy kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub 

dysleksją (dostarczyć po przyjęciu do szkoły), 

7) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – jeżeli dotyczy 

8) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – jeżeli 

dotyczy 

9) dokument poświadczający 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.) – jeżeli dotyczy . 

3. Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje skreślenie kandydata z listy. 

4. Próby sprawności fizycznej odbędą się 30 maja 2016 r. (dla kandydatów uprawiających piłkę nożną)  

oraz 31 maja 2016 r. (dla kandydatów uprawiających siatkówkę, lekką atletykę, pływanie i waterpolo). 

5. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, zostaną podane do publicznej 

wiadomości 3 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.  

6. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida i Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 28 – 30 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 - 

15.00 

7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane  do publicznej wiadomości w formie list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 lipca 2016 r. o godz. 10.00. 

8. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole przez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 18 i 19 lipca 2016 r. w godz. 9.00 - 15.00., o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do liceum. 

9. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły nastąpi 27 lipca 2016 r. 

godz. 10.00. 

10. Postepowanie uzupełniające trwa do 29 sierpnia 2016 r., zgodnie z terminami określonymi w Załączniku Nr 1  

do zarządzenia Nr 2 /16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. 

11. Listę uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida i Liceum Ogólnokształcącego 

Mistrzostwa Sportowego zatwierdza Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ZSOMS. 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.  

 

§ 4 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji. 

W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300. 

Kryterium Wartość punktowa kryterium Dokumenty 

potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wynik egzaminu 

gimnazjalnego
1
 

100 pkt. Zaświadczenie 

Okręgowej Komisji 

                                                 
1
 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części , lub jego zakresu 

przyznaje się punkty zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 
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Procentowy wynik egzaminu z j. polskiego, historii i wiedzy  

o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych,  

j. obcego nowożytnego (podstawa) mnoży się przez 0,2 

Egzaminacyjnej 

Oceny z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego 

nowożytnego i geografii 

80 pkt., przy czym: 

Celujący – 20 pkt., 

Bardzo dobry – 16 pkt., 

Dobry – 12 pkt., 

Dostateczny – 8 pkt., 

Dopuszczający – 2 pkt. 

Świadectwo 

ukończenia 

gimnazjum 

Świadectwo ukończenia 

szkoły z wyróżnieniem 

5 pkt. Świadectwo 

ukończenia 

gimnazjum 

Osiągnięcia w aktywności 

(działalności) społecznej,  

w tym na rzecz środowiska, 

w szczególności w formie 

wolontariatu 

2 pkt. Zaświadczenie 

dyrektora szkoły  

lub świadectwo 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

Szczególne osiągnięcia 

zapisane na świadectwie 

ukończenia szkoły 

13 pkt. (maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania  

za wszystkie osiągnięcia) 

Świadectwo 

ukończenia 

gimnazjum Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,  

w tym przede wszystkim organizowane przez Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty: 

1. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II „Papież Słowianin” 

2. Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 

Polaków w latach 1914-1989” 

3. Konkurs historyczny im. mjr. M. Gajewskiego „Losy żołnierza  

i dzieje oręża polskiego” 

4. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”  

10 pkt. – laureat 

7 pkt. - finalista 

Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane 

przez kuratora oświaty: 

1. Konkurs Języka Polskiego 

2. Konkurs Języka Angielskiego 

3. Konkurs Języka Niemieckiego 

4. Konkurs Języka Rosyjskiego 

5. Konkurs Historyczny 

6. Konkurs Matematyczny 

7. Konkurs Fizyczny 

8. Konkurs Biologiczny 

9. Konkurs Chemiczny 

10. Konkurs Geograficzny 

11. Konkurs Informatyczny. 

10 pkt. – finalista 2 lub więcej konkursów 

7 pkt. – finalista 1 konkursu 

                                                                                                                                                                                
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. 
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Wysokie miejsca w konkursach artystycznych (nagrodzone  

lub uhonorowane zwycięskim tytułem) organizowanych przez KO 

i inne podmioty na terenie szkoły, w tym przede wszystkim 

wskazane w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: 

 - Międzynarodowy konkurs kreatywności Odyseja Umysłu – 4 pkt., 

-- Ogólnopolski Konkurs Łamigłówkowy – 3 pkt., 

- Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej – 2 pkt.,  

oraz pozostałe na szczeblu: 

- międzynarodowym – miejsca I-VIII – 4 pkt., 

- krajowym – miejsca I-VI – 3 pkt., 

- wojewódzkim – miejsca I-III – 2 pkt., 

- powiatowym – miejsca I-III – 1 pkt. 

Wysokie miejsca w konkursach sportowych organizowanych przez 

Szkolny Związek Sportowy (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) lub 

światowe i europejskie federacje sportowe (oficjalne imprezy o 

randze Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy) na szczeblu: 

- międzynarodowym – miejsca I-VIII – 4 pkt., 

- krajowym – miejsca I-VI – 3 pkt., 

- wojewódzkim – miejsca I-III – 2 pkt., 

- powiatowym – miejsca I-III – 1 pkt. 

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji – 

Załącznik nr 1. 

Próba sprawności 

fizycznej
2
 

100 pkt. Protokół Szkolnej 

komisji rekrutacyjnej 

 

                                                 
2
 Medaliści Mistrzostw Polski oraz członkowie Kadry Narodowej są zwolnieni z prób sprawności fizycznej  

i otrzymują maksymalną liczbę punktów. 


