
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Art. 1. Informacje ogólne 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna  

z siedzibą w Łęcznej (21-010) przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000689167, NIP: 5050126800 (dalej „Organ prowadzący”). 

2. Organ prowadzący szkołę ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące  

w danych roku szkolnym oraz terminy rekrutacji i podaje je do wiadomości publicznej 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły (www.szkola.gornik.leczna.pl) 

3. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas kieruje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Organ prowadzący. Zadaniem Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej jest: 

a) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym; 

b) weryfikacja złożonych wniosków (podań), co do spełnienia przez kandydatów 

kryteriów określonych w Art. 2; 

c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

4. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję  

o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Organu prowadzącego na 

warunkach określonych w Art. 4. 

5. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do 1 i 2 klasy liceum (dyscyplina piłka nożna). 

6. Nabór uzupełniający do klas pierwszych odbywa się przez cały rok szkolny. 



7. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym 

samym poziomie sportowym i nie powinna przekroczyć 24 osób.  

Art. 2. Warunki i kryteria przyjęcia 

1. Uczniem klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

Górnika Łęczna może być uczeń, który: 

a) jest absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej, lub 3-letniego gimnazjum; 

b) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

c) weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska 

odpowiednią ilość punktów; 

d) w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły. 

2. Do podania o przyjęcie w odpowiednim czasie należy dołączyć następujące 

dokumenty rekrutacyjne: 

a) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub 

wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum; 

c) zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie 

zdrowia kandydata; 

d) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy); 

e) kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli  

dotyczy); 

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (jeśli  dotyczy); 

g) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej 

dysfunkcji; (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z 

oryginałem - jeśli dotyczy); 

h) trzy aktualne fotografie o wymiarach 30x42 mm (podpisane na odwrocie imieniem 

i nazwiskiem). 

3. O przyjęciu do szkoły decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz 

wyniki testów sprawności fizycznej. 



4. Kandydaci z oceną naganną z zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

5. Szkolna komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydujących  

o przyjęciu kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg. 

malejącej liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc, do 

poszczególnych oddziałów oferowanych przez Organ prowadzący. 

6. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo 

przysługuje kandydatom: 

a) z wyższą liczbą punktów uzyskanych z testów sprawności fizycznej; 

b) w dalszej kolejności z wyższą oceną z zachowania; 

c) w dalszej kolejności z wyższą ilością punktów uzyskanych w wyniku egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.  

7. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu 

ósmoklasisty lub gimnazjalnego, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu 

sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić  

o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury. 

8. W miarę posiadanych miejsc w poszczególnych oddziałach możliwe jest przyjmowanie 

uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji. 

9. Szczegółowy terminarz rekrutacji określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Organu prowadzącego lub pocztą (list 

polecony, za potwierdzeniem odbioru) na adres wskazany w Art. 1 pkt 1. 

Art. 3. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji 

1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 400 punktów rekrutacyjnych, z czego: 

1) 100 punktów uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte  

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 

procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, 

matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język 

obcy nowożytny na poziomie podstawowym przeliczane będą na punkty według 

zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt; 

2) 72 punkty uzyskane jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego 



nowożytnego i wychowania fizycznego. Przeliczenia ocen na świadectwie dokonuje 

się według poniższego klucza: 

a) ocena celująca – 18 punktów; 

b) ocena bardzo dobra – 17 punktów; 

c) ocena dobra – 14 punktów; 

d) ocena dostateczna – 8 punktów; 

e) ocena dopuszczająca – 3 punkty. 

3) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) nie więcej niż 18 punktów za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum 

przy czym: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad 

wojewódzkim organizowanym przez  kuratorów oświaty: 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 

2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 

3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1.  Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

10 

2. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 

3. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 

4. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

5. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. 

a) i b) powyżej, konkursach artystyczny, zawodach sportowych, 



organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na 

terenie szkoły: 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

1.  na szczeblu międzynarodowym 4 

2. na szczeblu krajowym 3 

3. na szczeblu wojewódzkim 2 

4. na szczeblu powiatowym 1 

 

5) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rozumiane jako 

systematyczna, dobrowolna, udokumentowana działalność wykonywana 

ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.: aktywna współpraca z domem dziecka, 

hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi, itp.; 

6) maksymalnie 200 punktów uzyskane z próby sprawności fizycznej. 

Art. 4. Tryb odwoławczy 

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą elektroniczną na wskazany w podaniu adres 

e-mail informacji o wynikach rekrutacji rodzic kandydata może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica 

kandydata. Uzasadnienie zawierać będzie przyczyny odmowy przyjęcia. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do organu prowadzącego odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Organ prowadzący rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Łęczna, dnia 2 kwietnia 2019 roku 

 

Zarząd Fundacji  

Akademia Sportu Górnika Łęczna 



TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 10.04.2019 

do 15.05.2019 

2. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej 
I termin 23.05.2019 

II termin 5.06.2019 

3. Termin ogłoszenia wyników sprawności fizycznej do 10.06.2019 

4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego o skan lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej / gimnazjum i zaświadczenia 

 o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz innych 

dokumentów określonych w Art. 2 pkt. 2 Regulaminu 

od 24.06.2019 

do 26.06.2019 

do godz. 15.00 

5. 
Przesłanie drogą elektroniczną przez komisję rekrutacyjną informacji 

o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata 

01.07.2019 

do godz. 12.00 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty/gimnazjalnego o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie, oraz przedłożenia innych dokumentów 

określonych w Art.. 2 pkt. 2 Regulaminu i trzech aktualnych fotografii. 

od 02.07.2019 

do 05.07.2019 

do godz. 15:00 

7. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym 
od 12.07.2019 

do 26.07.2019 

8. 
Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej w postępowaniu 

uzupełniającym 
do 31.07.2019 

9. 

Przesłanie drogą elektroniczną przez komisję rekrutacyjną informacji  

o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata w 

postępowaniu uzupełniającym 

do 09.08.2019 

do godz. 12.00 

10. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz przedłożenia innych dokumentów 

określonych w Art.. 2 pkt. 2 Regulaminu i trzech aktualnych fotografii. 

do 16.08.2019 

do godz. 15:00 

 


