Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
w Głogowie
Na rok szkolny 2019 / 2020
1. Kandydatem do klasy pierwszej do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w
Głogowie może być uczeń, który jest absolwentem gimnazjum (cykl trzyletni) lub szkoły
podstawowej (cykl czteroletni) i wykazuje się:
• umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego
organizowanego przez szkołę w wybranej dyscyplinie sportu,
• wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza Przychodni
Sportowo-Lekarskiej,
• posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
2. Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia do testów sprawnościowych do klasy
I Liceum w terminie do 5 kwietnia 2019 r., zgody rodziców na udział w testach
sprawnościowych (do pobrania ze strony internetowej szkoły).
3. Termin przeprowadzenia testu sprawnościowego – 8 kwietnia 2019 r.
4. Kandydaci do klasy pierwszej w terminie od 1 czerwca do 21 czerwca 2019 r. roku składają
następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:
a) podanie do Liceum,
b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
i informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole
mistrzostwa sportowego (karta zdrowia zawodnika w klubie nie jest zaświadczeniem
lekarskim),
c) oświadczenie rodziców - pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
d) fotografie 3 sztuki (podpisane na odwrocie).
5. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać:
Maksymalnie - 160 punktów:
➢ 110 punktów z egzaminu sprawnościowego z następujących testów:
o Test oceniający zdolności motoryczne:
– predyspozycje szybkościowe - bieg na 30 metrów (boisko trawiaste
2 powtórzenia) – maks. 20 pkt.
– próba mocy – skok w dal z miejsca – maks. 10 pkt.
– wytrzymałość – maks. 5 pkt.
o Testy oceniające poziom zaawansowania i predyspozycji do uprawiania piłki
nożnej:
– prowadzenie piłki – maks. 10 pkt.
– uderzenie na bramkę – maks. 5 pkt.
– gra z bramkarzami - czas gry w zależności od ilości kandydatów (minimum
2 x 15 minut – maksimum - 4 x 15 minut) – maks. 60 pkt. (indywidualna ocena
przez 3 trenerów SMS)
Bramkarze – maks. 110 pkt.
o Test oceniający zdolności motoryczne:
– próba mocy – skok w dal z miejsca – maks. 10 pkt.

o Test oceniający poziom zaawansowania i predyspozycji do uprawiania piłki
nożnej:
- ocena gry na linii - maks.10 pkt.
- ocena gry na przedpolu - maks. 20 pkt.
- ocena gry nogą w ataku – maks. 10 pkt.
- obserwacja podczas gry – maks. 60 pkt. (indywidualna ocena przez trenerów
SMS – minimum 2)
➢ 50 punktów za wyniki edukacyjne punkty za świadectwo gimnazjalne lub szkoły
podstawowej – j. polski, matematyka, biologia, w-f (maks. 10 pkt. za przedmiot + maks 10
pkt. za udział w olimpiadach przedmiotowych lub posiadanie kwalifikacji sportowych na
poziomie kadr: Polski i wojewódzkich.
Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:
- celujący - 10 pkt.
- bardzo dobry - 8 pkt.
- dobry - 6 pkt.
- dostateczny - 4 pkt.
- dopuszczający - 2 pkt.
6. Pozytywny wynik I etapu rekrutacji – egzaminu sprawnościowego, pozwala
na dalsze prowadzenie rekrutacji w stosunku do ucznia ubiegającego się
o przyjęcie do szkoły.
7. Negatywny wynik I etapu rekrutacji- egzaminu sprawnościowego, kończy postępowanie
rekrutacyjne w stosunku do ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły.
8. Informacje o wynikach egzaminu sprawnościowego zostaną podane do wiadomości
zainteresowanego w ciągu 14 dni od daty przeprowadzonego egzaminu sprawnościowego.
9. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności
predyspozycje sportowe, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki edukacyjne.
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10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje
kandydatom:
a. z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,
b. z wyższa oceną zachowania.
11. W terminie od 24 czerwca do 2 lipca 2019 r.– składanie w szkole pozostałych
dokumentów, tj.:
• świadectwa ukończenia szkoły,
• zaświadczenia o wyniku sprawdzianu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
• zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
• podania o przyznanie miejsca w internacie,
• karty zdrowia ucznia.
12. Do 12 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania
kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń
w szkole, strona internetowa szkoły).

13. Od 12 lipca 2019 r. prowadzony jest nabór ciągły.
14. 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.

