Zasady rekrutacji do Powiatowego Zespołu Placówek
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach
na rok szkolny 2016/2017
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych,
klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych
na rok szkolny 2016 / 2017.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156, z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

I. Terminy składania dokumentów
1. do klasy pierwszej Gimnazjum SMS Szczyrk :
 od 6 maja do 20 maja 2016 r. do godz. 12.00
 przewidywany nabór – 15 uczniów
2. do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcące SMS Szczyrk
 od 6 maja do 20 maja 2016 r. do godz. 12.00
 przewidywany nabór – 15 uczniów

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1. do klasy pierwszej Gimnazjum SMS Szczyrk:
1) od 25 maja do 31 maja 2016 r. egzamin sprawnościowy, którego dokładny termin będzie
podany.
2) Od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz.15.00 dostarczanie kopii
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
3) Do 6 czerwca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawnościowych.
4) Od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. godz. 15.00. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
5) 22 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum.
6) W terminach określonych w ww. ustawie: 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.

2.

do klasy pierwszej LO SMS Szczyrk:
1) od 25 maja do 31 maja 2016 r egzamin sprawnościowy, którego dokładny termin będzie
podany.
2) Do 6 czerwca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawnościowych.
3) od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00 dostarczanie kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
4) 15 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
5) Od 15 lipca do 21 lipca 2016 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6) 22 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do liceum.
7) W terminach określonych w ww. ustawie: 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

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia
ucznia
1. za wyniki egzaminu gimnazjalnego – max. 100 pkt.
2. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 76 pkt.
3. za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 24 pkt.
1) za oceny z przedmiotów na świadectwie:
punktacją objęte są następujące przedmioty: język polski, język obcy , matematyka, biologia
oceny z w/w przedmiotów przeliczane są na punkty w następujący sposób:
a) celujący
‐ 20 pkt.
b) bardzo dobry ‐ 16 pkt.
c) dobry
‐ 12 pkt.
d) dostateczny
‐ 8 pkt.
e) dopuszczający ‐ 2 pkt.
2) inne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie szkolnym:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem ‐ 5 pkt.
b) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez
kuratora oświaty :
I. za jeden tytuł – 10 pkt.
II. za dwa i więcej dodatkowo ‐ 2 pkt.
c) osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne konkursy, co
najmniej na szczeblu powiatowym ‐ kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. w tym:
I. I miejsce lub tytuł laureata ‐ 5 pkt.;
II. II miejsce lub tytuł finalisty ‐ 4 pkt.;
III. III miejsce lub wyróżnienie ‐ 3 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

d) praca społeczna w charakterze wolontariusza (udokumentowana wpisem na świadectwie
gimnazjalnym) – 2 pkt.
3) egzamin gimnazjalny:
przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
Język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
Historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 pkt. za każdy uzyskany
procent
Matematyka - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent
Przedmioty przyrodnicze – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,08 pkt. za
każdy uzyskany procent
Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym – 0,12 pkt. za każdy
uzyskany procent
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

maksymalnie 20 pkt.
maksymalnie 20 pkt.
maksymalnie 20 pkt.
maksymalnie 20 pkt.
maksymalnie 20 pkt.

200 punktów

W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz
osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2016 r.
Wymagane dokumenty:
podanie,
życiorys,
3 aktualne fotografie / format legitymacyjny/,
opinia wychowawcy o uczniu,
karta zdrowia ucznia,
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
sprawdzianu w klasie szóstej (kandydaci do gimnazjum),
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (kandydaci do liceum),
zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
aktualna karta zdrowia sportowca.
kandydaci do szkoły muszą posiadać licencję Polskiego Związku Sportowego,
opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
osoby, które będą mieszkały w internacie 1 września muszą posiadać dowód osobisty – potrzebny do
zameldowania.
Wszyscy uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły w dniu 1 września muszą posiadać skierowanie do
poradni sportowo‐rehabilitacyjnej.
Dokumenty związane z naborem do I klasy Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego
oraz do klas I – III Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w roku
szkolnym 2016/2017 odbierać można od dnia 15.04.2016 r. w sekretariacie szkoły w Buczkowicach ul.
Grunwaldzka 220 w godz. od 800 do 1600 od poniedziałku do piątku.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do internatu zostaną przyjęci najlepsi zawodnicy z
poszczególnych dyscyplin. W przypadkach spornych o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor i Rada
Trenerów Szkoły.

