
 

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej 

LO ZSP Giebułtów na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) 

oraz ustawy  

z dnia 22 listopada 2018r. r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustawa ( Dz. U.  poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marzec 2020 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

3. Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie nr 5/21 z dnia 27 stycznia 2021r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego 

4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie nr 11/21 z dnia 23 lutego 2021r. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych  

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021  

w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach z dnia 

23.02.2021 r. 
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Zasady rekrutacji: 

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzony będzie nabór do klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego o profilu sportowym w Giebułtowie. Szkolenie sportowe będzie 

przeprowadzane w dyscyplinie piłka nożna. 

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego mogą ubiegać się 

absolwenci szkoły podstawowej, którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) wezmą udział w próbie sprawności fizycznej i uzyskają odpowiednią ilość punktów,  

c) w ustalonym terminie złożą wniosek o przyjęcie do szkoły. 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w odpowiednim czasie należy 

dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 

1. Podanie - kwestionariusz (wydruk z systemu elektronicznego w przypadku 

kandydatów ze szkół podstawowych nie objętych systemem rekrutacji 

elektronicznej) 

2.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

3. Dwie fotografie 

4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

5.  Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

6. Kartę informacyjną 

7. Kartę zdrowia 

8. W przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 

zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej 



 

 

O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego decyduje wynik 

próby sprawności fizycznej  w skład której wchodzą próby: 

 

 Próba szybkości - bieg na dystansie 30 m 

 Próba skoczności - skok w dal z miejsca (dwie próby) 

 Próba zwinności - bieg wahadłowy 4 x 10 m 

 Próba wytrzymałości - bieg na 600 m  

 Technika (ocena umiejętności technicznych w piłce nożnej) - żonglerka - w kwadracie 

4m na 4m (czas max. 45 sekund) kandydat podbija piłkę nogą z podłoża 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani   

w pierwszej kolejności. 

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, 

który z pozytywnym wynikiem przeszedł próbę sprawności fizycznej, decyduje suma 

punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, której składnikami są: 

 

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu 

ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

 

 język polski, matematyka- przeliczane będą na punkty według zasady: wynik 

procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35 pkt.;  

 język obcy nowożytny przeliczany będzie na punkty według zasady: wynik 

procentowy mnożony przez 0,3 pkt.  

 



 

 

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z: języka polskiego, biologia i dwóch obowiązkowych zajęć 

wskazanych przez szkołę (język obcy nowożytny i wychowanie fizycznego). 

 

Przedmiot Ocena celująca 
Ocena bardzo 

dobra 
Ocena 
dobra 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Język obcy 18 17 14 8 2 

 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt 

d) szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 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 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 

 

 

 



 

 

Lp. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów 

1 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 

2 
Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

7 

3 
Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5 

4 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 

5 
Tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5 

6 
Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

3 

 

 uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych   niż   

wymienione w podpunkcie d1 i d2, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 pkt 

- krajowym – 3 pkt 

- wojewódzkim – 2 pkt 

- powiatowym – 1 pkt 

 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

 

 



 

 

e) 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, itd. – 3 

pkt 

 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu  do  klasy  będą  mieli  uczniowie,  którzy  zdobędą  

najwyższą  ilość  punktów  oraz  ocenę    z zachowania co najmniej poprawną. 

1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali 

lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej. 

2. Formularze  ww.  dokumentów  dostępne są na https://zspgiebultow.edupage.org  

lub  do  odbioru w sekretariacie szkoły. 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy 

wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych 

wydanych na ich podstawie. Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 12 419-20-19  

w godz. 8.00 – 15.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zspgiebultow.edupage.org/


 

 

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

O PROFILU SPORTOWYM W GIEBUŁTOWIE NA ROK SZKOLNY 

2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

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 17.05.2021 
do 31.05.2021 

od 03.08.2021 
do 06.08.2021 

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

03.06.2021 
godz. 16.00 II termin* 

21.06.2021 
godz. 16.00 

06- 10.08.2021 

3 
Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

07.06.2021 
II termin* 

23.06. 2021 
do 13.08.2021 

4 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
Liceum Ogólnokształcącego Sportowego  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 
 

od 25.06.2021 
do 14.07.2021 
do godz. 15.00 

  

5 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych  

do 14 lipca 2021 do 5 sierpnia 2021 



 

 

 

  

 

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich, nie mogli przystąpić do prób 

sprawności w pierwszym terminie. 

z ustaleniem tych okoliczności 

6 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 21.07.2021 do 13.08.2021 

7 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

22.07.2021 do 16.08.2021 

8 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego 

od 23.07.2021 
do 30. 07. 2021 
do godz. 15.00 

Od 17.08.2021 
do 20.08.2021 
do godz. 15.00 

9 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

02.08.2021 
do godz. 14.00 

23.08.2021 


