ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM SPORTOWEGO
im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
na rok szk. 2016/2017
Na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20f ust 1-6 ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 2
listopada 2015 r., Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 27stycznia 2016 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w
sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 i Zarządzenia nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z
dnia 26 lutego 2016 roku.

§ 1.
Zespół Szkół Nr 4 w którego w skład wchodzi Liceum Sportowe dokonuje naboru uczniów na
2016/2017 do klasy:

rok szk.

A. KLASA SPORTOWA z elementami fizjoterapii

§ 2.
1.Kandydaci do Liceum Sportowego
wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów
sprawnościowych.
Termin testów sprawnościowych: 21.05.2016 r godzina 09.00
Miejsce: sala sportowa Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 75
* stadion lekkoatletyczny Piaskowa Góra ul. Kusocińskiego
*w przypadku złych warunków atmosferycznych testy odbędą się w sali Zespołu
Szkół Nr 4
( bieg wahadłowy 10x5m, Beep-Test, rzut piłką lekarską z miejsca w przód zza głowy, skok w dal z miejsca)

2.Zapisy na testy sprawnościowe do 20.05.2016 r w sekretariacie szkoły lub w dniu testów
sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są
równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.
Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zs4walbrzych.pl
Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do Liceum Sportowego przed
wejściem do szkoły.

3.Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz
obuwie sportowe.
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§ 3.
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:
1. Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności
motorycznych - siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.
Test obejmuje cztery próby:
1)bieg na 60m,
2)bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),
3)rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,
4)skok w dal z miejsca.

§ 4.
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 310 punktów, w tym:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

max 100 pkt

Oceny na świadectwie z języka polskiego,
matematyki, przedmioty kierunkowe: biologia,
wychowanie fizyczne
Świadectwo z wyróżnieniem
Inne szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum
Udokumentowana,
znacząca
działalność
w wolontariacie
Zaświadczenie z klubu sportowego potwierdzające
uprawianie dyscypliny sportowej (klasa sportowa)
Wyniki testów sprawnościowych
RAZEM

max 80 pkt
5 pkt
max 13 pkt
max 2 pkt
10 pkt
100 pkt
310 pkt

2. Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki,( biologii i wychowania fizycznego- przedmioty
kierunkowe), wymienione w ust.4 ustala się według następującej skali:

ocena: celujący

20pkt

ocena: bardzo dobry

16pkt

ocena: dobry

12pkt

ocena: dostateczny

8pkt

ocena: dopuszczający

2pkt
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3. Wynik procentowy egzaminu gimnazjalnego mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz
poniżej) i to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego.
Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
Język polski
Historia
i
wiedza
o
społeczeństwie
Matematyka
Przedmioty przyrodnicze
Język
obcy
na
poziomie
podstawowym
Język
obcy
na
poziomie
rozszerzonym

mnoży
się
przez 0,2
mnoży
się
przez 0.08
mnoży
się
przez 0,12

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może
uzyskać maksymalnie 13pkt.
Punkty te przyznawane są zgodnie § 7.1 pkt 1-5 Rozporządzenia MEN 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
5. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art.
44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny z
języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
A. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
B. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
C. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
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D. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
7 . W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o
systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie
oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie
oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.
Punkty za ocenę na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 2 pkt. 3
§5
W przypadku identycznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydatów w wyniku kwalifikacji, system
elektroniczny NABO w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy
pierwszej.
§6
1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji przez
wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej
(oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji
Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji KwalifikacyjnoRekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
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rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów
odwoławczych.

§7
Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
§8
Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o
uzyskanych przez nich wynikach przechowywany jest w szkole przez rok.
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