Regulamin rekrutacji do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego w ZSO Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie na rok szkolny
2018/2019
I.
•
•

•

Podstawa prawna:
Art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r.
poz. 60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

II. Oferta edukacyjna:

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w ZSO Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie na rok
szkolny 2018/2019 przeprowadza nabór do 3 oddziałów:

Nazwa
Przedmioty
oddziału/
realizowane
ilość miejsc zakresie
rozszerzonym

Przedmioty
w uzupełniające

Pierwszy język obcy Zajęcia punktowane przy
rekrutacji wg ocen na
(kontynuacja)
–
j.
angielski
świadectwie gimnazjalnym
Drugi
język
(kontynuacja lub

obcy

od podstaw)
IA SMS
Piłka nożna
(Stadion
Śląski)/18
I B SMS
Piłka nożna
(Stadion
Śląski)/ 18

I C SMS
piłka ręczna
dziewcząt /18

j.angielski,
matematyka, do
wyboru: biologia,
geografia

j.angielski,
matematyka, do
wyboru: biologia,
geografia

j.angielski,
matematyka, do
wyboru: biologia,
geografia

historia i społeczeństwo,

j. angielski – 3/6/6

ekonomia w praktyce

j. niemiecki/

j. polski, matematyka, biologia,
wychowanie fizyczne

j. włoski – 2/2/2

historia i społeczeństwo,

j. angielski – 3/6/6

ekonomia w praktyce

j. niemiecki/

j. polski, matematyka, biologia,
wychowanie fizyczne

włoski – 2/2/2

historia i społeczeństwo,

j. angielski – 3/6/6

ekonomia w praktyce

j. niemiecki/
j. włoski – 2/2/2

j. polski, matematyka, biologia,
wychowanie fizyczne

III. Kryteria rekrutacji:

1. Rekrutacja do IX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w ZSO Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w
Chorzowie odbywa się drogą elektroniczną

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły.

3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech
szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami
kandydata.

4. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kserokopią poświadczoną przez dyrektora gimnazjum i
oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200pkt. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:

a)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt

czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie
100 pkt

b)

Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii i wychowania

fizycznego podlegają punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału IX LOMS – maksymalnie można
uzyskać 72pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

c)

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7pkt

d)

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie

osiągnięcia 18pkt

e)

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie

wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3pkt

7. Kandydatów, poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji obowiązuje przystąpienie do Testu Sprawności Fizycznej.
Test jest punktowany.

Szczegółowe informacje dotyczące Testu znajdują się w Załączniku nr 1

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału IX LOMS w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do
wyczerpania planowanego limitu miejsc.

9.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do IX LOMS w
Chorzowie będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria:
1) sumaryczny procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie
przyjmuje się kandydatów z rodziny wielodzietnej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

•
•
•
•
•

·
·
·
·
·

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą

10.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do Liceum.

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w
terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście
przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w
liceum i skreśleniem go z listy uczniów.

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
Liceum

13.Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentacji

14.Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (język polski, historia,
matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o
społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach,
wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

IV. Terminy rekrutacji:

Wydarzenie i wymagane dokumenty

Termin

od 18 maja 2018r.

Składanie wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę

do 4 czerwca 2018r.

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas mistrzostwa sportowego

do godz.15:00
Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu naboru
elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Przeprowadzenie Testu Sprawności fizycznej dla kandydatów do klas: I a SMS, I b SMS
8 czerwca 2018r. godz.10.00
Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")


Pozytywna opinia trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia sportowe



Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z
odrębnymi przepisami



8 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)

Przeprowadzenie Testu Sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy: I c SMS

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")


Pozytywna opinia trenera/ instruktora prowadzącego zajęcia sportowe



Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z
odrębnymi przepisami



Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)

13 czerwca 2018r. godz.12.00
Ogłoszenie wyników Test Sprawności Fizycznej

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
od 22 czerwca 2018r. do

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

26 czerwca 2018r. do godz.15.00
Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

•
•
•
•

Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez gimnazjum)
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia
potwierdzona przez gimnazjum)
Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym
2017/2018 wygenerowany ze strony internetowej systemu naboru
elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
6 lipca 2018r.
godz. 9.00

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do IX LOMS w Chorzowie poprzez dostarczenie oryginału
od 6 lipca 2018r.

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 12 lipca 2018r.
do godz. 15:00

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej "koszulce")

•
•
•

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
13 lipca 2018 r.

godz. 10.00

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć

i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

Załącznik Nr 1

Testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów do klas SMS o profilu piłka nożna:
Ćwiczenia
Sprawność ogólna :
Nr 1-Próba szybkości : bieg na odcinku 60 metrów po linii prostej .
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy .
Nr 2-Próba zwinności : bieg po kopercie .
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy .
Sprawność specjalna :
Nr 1 -Slalom z piłką po linii łamanej na odcinku 25 metrów .
Nr 2 -Uderzenie piłki dowolną częścią stopy do bramki .
Nr 3 -Żonglerka zadaniowa :
- nogą wiodącą
- nogą nie wiodącą
- naprzemiennie
- głową
Nr 4 -Gra uproszczona (4 na 4) :
Gra 4 na 4 zawodników w czasie 2x12 minut ze zmianą stron i 3 minutową przerwą .
Obserwacja poszczególnych zawodników przez trenerów i odpowiednie
wypunktowanie każdego z nich pod względem sprawności specjalnej i inklinacji do gry.
- piłka ręczna
Test sprawności ogólnej
- wyskok dosiężny,
- bieg na 30 m,
- siła /ugięcia ramion w podporze przodem/,
- bieg „po kopercie – zygzakiem”,

Próba wydolności beztlenowej:
- test Noszczaka /10 X 30 m/.
Próba umiejętności technicznych /bramkarz/ – (max. 40 pkt.):
- sposoby poruszania się w bramce,
- obrona piłek dolnych i górnych,
- podanie do ataku szybkiego,

- obrona rzutów z pierwszej i drugiej linii.
Próba umiejętności techniczno- taktycznych /poszczególne pozycje w grze/ – (max. 40 pkt.):
- technika podań i chwytów w ruchu /test/,
- technika rzutów: z podłoża, w wyskoku, z padem /test/,
- umiejętność poruszania się w obronie w poszczególnych sektorach boiska /test/,
- umiejętność zastosowania zwodów z piłką i bez piłki /test/.
Gra właściwa – (max. 30 pkt.):
- umiejętności gry w piłkę ręczną w obronie i w ataku,
- umiejętności gry na pozycji bramkarza.

