INFORMACJA
o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Czesława Miłosza w Gryficach
ROK SZKOLNY 2016/2017
Szkoła prowadzi nabór do:
 Technikum Ekonomicznego
 Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 Zasadniczej Szkoły Zawodowej

TECHNIKUM EKONOMICZNE
kształci młodzież w zawodach:


TECHNIK EKONOMISTA

Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent przygotowywany jest do obliczania
podatków, zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości.
Nabywa kwalifikacje do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kierunek ten przygotowuje do pracy w biurach podróży: przygotowanie oferty, planowanie
i układanie programów imprez turystycznych, kalkulowanie ich kosztów, prowadzenie
i udzielanie informacji turystycznej (również w językach obcych), sporządzanie umów,
korzystanie z przepisów celnych i dewizowych, posługiwanie się przepisami prawnymi
w organizacji turystyki, itp.
TECHNIKUM - to szkoła zapewniająca solidne przygotowanie na studia wyższe, zwłaszcza
ekonomiczne.
Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości oraz
dyplomu technika ekonomisty lub technika obsługi turystycznej Uczniowie doskonalą swoje
umiejętności w ramach praktyk zawodowych w bankach, urzędach skarbowych, urzędach
administracji samorządowej oraz w biurach podróży. Możliwość nauki języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

NABÓR: W roku szkolnym 2016/2017 planuje się przyjąć po 30 uczniów do każdej klasy.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
prowadzi nabór do


klasy administracyjno-prawnej- przygotowuje do matury na poziomie
rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego oraz do podjęcia
studiów na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia,
politologia i europeistyka, historia, język polski, dziennikarstwo.



klasy przyrodniczo–informatycznej - przygotowuje do matury na poziomie
rozszerzonym z biologii i chemii, rozwija umiejętności badawcze przez innowacyjne
metody nauczania, przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych
i medycznych oraz informatycznych; zdobyte umiejętności posłużą m.in.
do projektowania grafiki na potrzeby serwisów internetowych.



oddziału mistrzostwa sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i
chłopców oraz piłka nożna (nabór ciągły) – przygotowuje do matury na poziomie
rozszerzonym z biologii oraz do podjęcia studiów na kierunkach: wychowanie
fizyczne (AWF), przyrodniczych i turystycznych. Zajęcia sportowe będą prowadzone
w nowoczesnej hali sportowej - Gryf Arena.

Szkoła zapewnia przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych lub do kontynuacji
nauki w szkole policealnej.
Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie mogą rozwijać
zainteresowania artystyczne (opieka i pomoc fachowców) oraz sportowe (m.in. SKS-y piłki:
siatkowej, koszykowej i nożnej). Możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i rosyjskiego
NABÓR: W roku szkolnym 2016/2017 planuje się przyjąć po 15 uczniów do oddziałów
mistrzostwa sportowego i po 30 uczniów do klas: administracyjno-prawnej i przyrodniczoinformatycznej.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Kształci młodzież, która podjęła naukę zawodu jako pracownicy młodociani. Nauka w szkole
trwa 3 lata. W ramach kształcenia w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów
samochodowych wszystkie zajęcia odbywają się w szkole. W innych zawodach przedmioty
ogólnokształcące są nauczane w szkole, a zawodowe w systemie kursowym. Kursy Io,IIoiIIIo
są organizowane odpowiednio w I, II i III klasie.
Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym - W zawodach nierzemieślniczych obowiązuje
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdawany przed Okręgową Komisją
Egzaminacyjną; absolwent otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego,a w zawodach
rzemieślniczych absolwenci mają prawo wyboru egzaminu; zdając przed komisją Izby
Rzemieślniczej – otrzymują tytuł czeladnika lub zdając przed Okręgową Komisją
Egzaminacyjną – otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego.
Absolwenci będą; mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
NABÓR: W roku szkolnym 2016/2017 planowana jest następująca liczba przyjęć:


klasa wielozawodowa (w tym mechanik pojazdów samochodowych)– 30
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ZASADY REKRUTACJI
§1
1. O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte
w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:
1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej
dla zadań z zakresu:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,
3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz
za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,
§2
1. Kandydat do szkoły (do TE, LOMS - klasy: administracyjno-prawna,przyrodniczoinformacyjna i ZSZ) może otrzymaćw postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
maksymalnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie
gimnazjalnym z zakresów:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:
a) maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie
z zasadą:
 stopień celujący
– 20 punktów,
 stopień bardzo dobry
– 16 punktów,
 stopień dobry
– 12 punktów,
 stopień dostateczny
– 8 punktów,
 stopień dopuszczający
– 2 punkty,
b) maksymalnie 20 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, w tym:
 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 maksymalnie 13punktów za inne osiągnięcia:
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
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c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
4.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły lub załączy
zaświadczenie o uzyskanym wyniku,maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
stanowi załącznik do informacji o naborze (strona 15).
2. Zasady rekrutacji do oddziałów mistrzostwa sportowego zostały sprecyzowane
odrębnie (§4-§8).
§3
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła następujący podział 80 pkt za
oceny końcowe z zajęć edukacyjnych (zgodnie z § 2 ust.2) dla poszczególnych klas:
1) Technikum Ekonomiczne:
a) technik ekonomista:
Ocena i punkty
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Język polski
20
16
12
8
2
Matematyka
20
16
12
8
2
Geografia
20
16
12
8
2
Język obcy*
20
16
12
8
2
* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
Przedmioty

b) technik obsługi turystycznej:
Przedmioty
Język polski
Matematyka
Geografia
Język obcy*

Celujący
20
20
20
20

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
16
12
8
16
12
8
16
12
8
16
12
8

Dopuszczający
2
2
2
2

* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego:
a) klasa administracyjno-prawna:
Ocena i punkty
Przedmioty
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Język polski
20
16
12
8
2
Historia
20
16
12
8
2
Wiedza o
2
20
16
12
8
społeczeństwie
Język obcy*
20
16
12
8
2
* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
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b)

klasa przyrodnicza-informatyczna:

Ocena i punkty
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Język polski
20
16
12
8
2
Biologia
20
16
12
8
2
Informatyka
20
16
12
8
2
*
Język obcy
20
16
12
8
2
* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
Przedmioty

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Przedmioty
Język polski
Informatyka
Wiedza o
społeczeństwie
Język obcy*

Celujący
20
20

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
16
12
8
16
12
8

20

16

12

8

20

16

12

8

Dopuszczający
2
2
2
2

* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
a) absolwenci gimnazjów, ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani
są do Zasadniczej Szkoły Zawodowejna podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu,
niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego i wyniku punktowego za oceny końcowe z
zajęć edukacyjnych.
§4
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Oddziały mistrzostwa sportowego - specjalność piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna

Warunki przyjęcia
Do oddziałów mistrzostwa sportowego Liceum Ogólnokształcącego prowadzony jest
nabór ciągły.
Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Do kryteriów
branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:







akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole
(wszystkie oddziały),
wynik sprawdzianu gimnazjalnego (oddział I),
oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły(oddział I),
kryteria sportowe (wszystkie oddziały),
kryteria zdrowotne (wszystkie oddziały),
świadectwo ukończenia klasy I lub II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum
(oddział II lub III).
§5
6

Wymagane dokumenty
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać listem poleconym,
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów):









Karta Zgłoszenia do LO (wszystkie oddziały);
Kwestionariusz osobowy ucznia (wszystkie oddziały);
Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole
mistrzostwa sportowego (złożone w dniu egzaminu sprawnościowego), (wszystkie
oddziały);
Świadectwo ukończenia gimnazjum ( oddział I);
Zaświadczenia o wyniku egzaminu końcowego dla gimnazjum (oddział I);
3 zdjęcia legitymacyjne (dodatkowe 2 dla uczniów korzystających z bursy) (wszystkie
oddziały),
świadectwo ukończenia klasy I lub II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum
(oddział II lub III).
§6

1. Kandydat do oddziału I może otrzymaćw postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
maksymalnie 255 punktów:
I. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie
gimnazjalnym z zakresów:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
II.maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 stopień celujący
– 20 punktów,
 stopień bardzo dobry
– 16 punktów,
 stopień dobry
– 12 punktów,
 stopień dostateczny
– 8 punktów,
 stopień dopuszczający
– 2 punkty,
Punktowane są następujące przedmioty:
Przedmioty
Język polski
Język obcy*
Biologia
Wychowanie fizyczne

Celujący
20
20
20
20

Bardzo dobry
16
16
16
16

Ocena i punkty
Dobry
Dostateczny
12
8
12
8
12
8
12
8

Dopuszczający
2
2
2
2

* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna uwzględnia wyższą
ocenę.

III.maksymalnie 20 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, w tym:
 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
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 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 maksymalnie 13 punktów za inne osiągnięcia:
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
4.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły lub załączy
zaświadczenie o uzyskanym wyniku, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
stanowi załącznik do informacji o naborze. .

2.

IV. maksymalnie 55 punktów - za test sprawności ogólnej i test umiejętności
technicznych.
Ucznia przyjmuje się do oddziału II lub III na podstawie kryteriów sportowych oraz
świadectwa ukończenia klasy I bądź II liceum ogólnokształcącego lub technikum.

3. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.
§7
1. Wymagania w stosunku do kandydata:
 bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do
treningów),
 pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w oddziale mistrzostwa
sportowego Liceum Ogólnokształcącego,
 zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno–
kwalifikacyjną. Test sprawnościowy składa się z następujących elementów: testu
sprawności ogólnej i testu umiejętności technicznych.
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§8
KRYTERIA SPORTOWE:
I. TEST SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ dla siatkarzy i piłkarzy (max. 35pkt)
1. Próba zwinności (bieg zygzakiem - koperta - test INKF)
Próba przeprowadzana jest na kopercie o wymiarach 3 x 5 m. Na sygnał dźwiękowy
zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy
trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.
• Wymiernym kryterium oceny czynności ruchowej w teście jest czas wykonania próby.
Próba wykonywana trzy razy, do oceny liczy się lepszy wynik.
Maksymalna ilość pkt. 10.

5m

D

C

3m

B

A

E

Punktacja:
chłopcy

dziewczęta












25,0s i mniej - 10pkt.
25,1s - 25,5s - 9pkt.
25,6s - 26,0s - 8pkt.
26,1s - 26,5s - 7pkt.
26,6s - 27,0s - 6pkt.
27,1s - 27,5s - 5pkt.
27,6s - 28,0s - 4pkt.
28,1s - 28,5s - 3pkt.
28,6s - 29,0s - 2pkt.
29,1s - 29,5s - 1pkt.
29,6s i mniej - 0pkt.













22,0s i mniej - 10pkt.
22,1s - 22,5s - 9pkt.
22,6s - 23,0s - 8pkt.
23,1s - 23,5s - 7pkt.
23,6s - 24,0s - 6pkt.
24,1s - 24,5s - 5pkt.
24,6s - 25,0s - 4pkt.
25,1s - 25,5s - 3pkt.
25,6s - 26,0s - 2pkt.
26,1s - 26,5s - 1pkt.
26,6s i mniej - 0pkt.

2. Siła ramion
Rzut piłką lekarską z nad głowy w przód.
Sposób wykonania: kandydatka wykonuje klęk na materacu, następnie rzut piłką lekarską
2 kg z nad głowy w przód. Próba powtarzana jest trzy razy, zaliczana jest najlepsza odległość.
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Maksymalna ilość pkt. 10. Punktacja:
chłopcy

dziewczęta












5,9 m – 6,2 m
5,5 m – 5,8 m
5,1 m – 5,4 m
4,5 m – 4,8 m
4,1 m – 4,4 m
3,6 m – 4,0 m
3,2 m – 3,5 m
2,8 m – 3,1 m
2,4 m – 2,7 m
2,0 m – 2,3 m
2,0 m i mnij













- 10pkt.
- 9pkt.
- 8pkt.
- 7pkt.
- 6pkt.
- 5pkt.
- 4pkt.
- 3pkt.
- 2pkt.
- 1pkt.
- 0pkt.

10,5 m – 11,0 m
9,9 m – 10,4 m
9,3 m – 9,8 m
8,7 m – 9,2 m
8,1 m – 8,6 m
7,5 m – 8,0 m
6,9 m – 7,4 m
6,3 m – 6,8 m
5,7 m – 6,2 m
5,1 m – 5,6 m
5,0 m i mniej

- 10pkt.
- 9pkt.
- 8pkt.
- 7pkt.
- 6pkt.
- 5pkt.
- 4pkt.
- 3pkt.
- 2pkt.
- 1pkt.
- 0pkt.

3. Skoczność
Skok dosiężny. Sposób wykonania: Kandydat staje przy przyrządzie i odmierza wysokość
dosiężną. Z ustawienia bokiem do przyrządu wykonuje z miejsca wyskok zaznaczając na
miernikach wielkość swojego zasięgu. Wynik próby stanowi różnica pomiędzy zasięgiem a
wysokością dosiężną. Kandydat wykonuje dwie próby, zaliczany jest lepszy wynik.
Maksymalna ilość pkt. 5. Punktacja:
chłopcy

dziewczęta







4.

47,0 cm – 50,0 cm
43,0 cm – 46,0 cm
39,0 cm – 42,0 cm
35,0 cm – 38,0 cm
31,0 cm – 34,0 cm
30,0 cm i mniej








- 5pkt.
- 4pkt.
- 3pkt.
- 2pkt.
- 1pkt.
- 0pkt.

57,0 cm – 60,0 cm
53,0 cm – 56,0 cm
49,0 cm – 52,0 cm
45,0 cm – 48,0 cm
41,0 cm – 44,0 cm
40,0 cm i mniej

- 5pkt.
- 4pkt.
- 3pkt.
- 2pkt.
- 1pkt.
- 0pkt.

Zwinność: T- TEST

Kandydat stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po
dotknięciu pachołka B kandydat zmienia kierunek i krokiem odstawno-dostawnym porusza
się do pachołka C lub D (odległość pomiędzy B i C oraz B i D to 5 m.); po dotknięciu ręką
wybranego pachołka( np. C) kandydat przemieszcza się dalej krokiem obronnym do
przeciwległo pachołka, (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D) i po dotknięciu
ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B; po dotknięciu pachołka B zmienia
formę ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A. Dokładność pomiaru 0, 05 sek.
Sposób wykonania: ustawienie pachołków w kształcie litery „T”

C

B

D
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start--------------meta
A

Punktacja:
chłopcy

dziewczęta
























25,0s i mniej - 10pkt.
25,1s - 25,5s - 9pkt.
25,6s - 26,0s - 8pkt.
26,1s - 26,5s - 7pkt.
26,6s - 27,0s - 6pkt.
27,1s - 27,5s - 5pkt.
27,6s - 28,0s - 4pkt.
28,1s - 28,5s - 3pkt.
28,6s - 29,0s - 2pkt.
29,1s - 29,5s - 1pkt.
29,6s i mniej - 0pkt.

22,0s i mniej - 10pkt.
22,1s - 22,5s - 9pkt.
22,6s - 23,0s - 8pkt.
23,1s - 23,5s - 7pkt.
23,6s - 24,0s - 6pkt.
24,1s - 24,5s - 5pkt.
24,6s - 25,0s - 4pkt.
25,1s - 25,5s - 3pkt.
25,6s - 26,0s - 2pkt.
26,1s - 26,5s - 1pkt.
26,6s i mniej - 0pkt.

II TEST UMIEJETNOŚCI TECHNICZNYCH dla siatkarzy (max. 20pkt)
1. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym
Kandydat wykonuje 10 odbić sposobem oburącz górnym i 10 odbić sposobem oburącz
dolnym. Kandydat ma trzy próby, lepszy wynik jest punktowany.
Punkty przyznawane są za postawę siatkarską i technikę wykonania zadania.
Maksymalna ilość pkt. 10.
2. Zagrywka stacjonarna tenisowa
Kandydat wykonuje pięć zagrywek z czego cztery wykonane w dowolne miejsce na boisku,
jedna wykonana po prostej w wyznaczony pas o szerokości 3m.
Maksymalna ilość pkt. 10.
III TEST UMIEJETNOŚCI TECHNICZNYCH dla piłkarzy (max. 20pkt)
1. ŻONGLERKA PIŁKĄ (noga - głowa)
Kandydat wykonuje próbę w wyznaczonym kwadracie 8m x 8m podbijając piłkę nogą z podłoża.
Piłka podbijana jest w cyklu noga - głowa, liczone są tylko podbicia przemienne. Wielokrotne
podbicie piłki tylko nogą lub tylko głową nie jest błędem ale nie jest liczone.
Wynik końcowy to suma prawidłowych uderzeń piłki w cyklach, 1 cykl = uderzenie nogą + uderzenie
głową . Kandydat wykonuje 3 próby, próba trwa 30 sekund, liczy się najlepszy wynik.

Maksymalna ilość pkt. 10. Punktacja:
Dziewczęta i chłopcy

(Ilość cykli)










19 – 20 - 10pkt.
17 – 18
- 9pkt.
15 – 16
- 8pkt.
13 – 14
- 7pkt.
11 – 12
- 6pkt.
9 – 10
- 5pkt.
7–8
- 4pkt.
5–6
- 3pkt.
3–4
- 2pkt.
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2–3
1 i mniej

- 1pkt.
- 0pkt.

2. PROWADZENIE PIŁKI SLALOMEM:
Kandydat prowadzi piłkę po wyznaczonym torze (40 metrów) wg schematu , czas mierzony
z dokładnością do 1/10 sekundy. Wynik końcowy to czas pokonania dystansu w przeliczeniu na
punkty. Kandydat wykonuje trzy próby, liczy się najlepszy wynik.

Punktacja:
chłopcy

dziewczęta
























30,0s i mniej - 10pkt.
30,1s - 30,5s - 9pkt.
30,6s - 31,0s - 8pkt.
31,1s - 31,5s - 7pkt.
31,6s - 32,0s - 6pkt.
32,1s - 32,5s - 5pkt.
32,6s - 33,0s - 4pkt.
33,1s - 33,5s - 3pkt.
33,6s - 34,0s - 2pkt.
34,1s - 34,5s - 1pkt.
34,6s i mniej - 0pkt.

25,0s i mniej - 10pkt.
25,1s - 25,5s - 9pkt.
25,6s – 26,0s - 8pkt.
26,1s - 26,5s - 7pkt.
26,6s - 27,0s - 6pkt.
27,1s - 27,5s - 5pkt.
27,6s - 28,0s - 4pkt.
28,1s - 28,5s - 3pkt.
28,6s - 29,0s - 2pkt.
29,1s - 29,5s - 1pkt.
29,6s i mniej - 0pkt.

Testy: sprawności ogólnej i umiejętności technicznych dla kandydatów do oddziału I
odbędą sie w dniach 18 i 19 maja 2016 r. godz. 13:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ponadgimnazlnych im. Czesława Miłosza w Gryficach, ul. 11 Listopada 10.
Dla oddziałów II i III testy prowadzone są w terminach uzgodnionych z kandydatem

TERMINYDOTYCZĄCE PRZYJĘĆ
§9
Terminy dotyczące przyjęć do szkoły:
1) Od 25 kwietnia do 08 czerwca 2016 r. składanie wniosków o przyjęcie do Technikum
Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego: klasy
administracyjno-prawna, przyrodniczo-informatyczna i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do
wniosku należy dołączyć :
 trzy zdjęcia,
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2) Od 25 kwietnia do 13maja 2016 r. składanie wniosków o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: oddział mistrzostwa sportowego o specjalności
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna, do wniosku należy dołączyć:
 trzy zdjęcia,
 dokumenty wskazane w §5
3) 18-19 maja 2016 r. godz. 13:00 - test sprawności ogólnej i test umiejętności
technicznych dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa sportowego.
4) Do 03 czerwca 2016 r. - ogłoszenie wyników testu sprawności ogólnej i testu
umiejętności technicznych dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa sportowego.
5) Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. kandydaci dostarczają:
kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
 kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 kartę zdrowia;
 umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub
zaświadczenie (dotyczy kandydatów ubiegających się do ZSZ);


6) Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. kandydaci mogą dostarczyć:
opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zaświadczenie komisji konkursowej lub potwierdzone kopie zaświadczenia finalisty,
laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim,
 zaświadczenie dyrektora gimnazjum o udziale w konkursach wojewódzkich,
rejonowych i powiatowych.



7) Do 18 lipca 2016 r.– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
8) Do 20 lipca 2016 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze
szkoły.
9) Do 25 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w
danej szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia
lekarskiego (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
10) 26 lipca 2016 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły
11) Do 26 sierpnia 2016 r.– przyjmowanie kandydatów do szkół, które dysponują wolnymi
miejscami.

§10
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1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
Załącznik do informacji o naborze:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.)
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
Poniższy wykaz nie jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym do ogólnodostępnych
publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz dla
kandydatów do szkół policealnych dla osób posiadających wykształcenie średnie i trzyletnich szkół
specjalnych przysposabiających do pracy.
1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:
˗

Konkurs Języka Polskiego,

˗

Konkurs Matematyczny,

˗

Konkurs Języka Angielskiego

˗

Konkurs Języka Niemieckiego

2. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów, organizowane przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:
˗

Konkurs Polonistyczny,

˗

Konkurs Matematyczny,

˗

Konkurs Chemiczny,

˗

Konkurs Biologiczny,

˗

Konkurs Geograficzny,

˗

Konkurs Języka Angielskiego,

˗

Konkurs Języka Niemieckiego.

˗

Konkurs Fizyczny,

˗

Konkurs Historyczny,

˗

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.
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3. Ogólnopolskie konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez ZKO na
podstawie zawartych porozumień:
-

Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”;

-

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 151—1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga
Narodów”;

-

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”

4. Zawody wiedzy i artystyczne:
Lp.

Nazwa konkursu:

Organizator

Zasięg

1

Międzyszkolny Konkurs Grafiki
Komputerowej (dla uczniów gimnazjów)

Zespół Szkół Nr 9 im.
Romualda Traugutta w
Koszalinie

wojewódzki

2

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny „Czytaj
Biblię”

ODN w ZCEMiP Szczecin

wojewódzki

3

VIII Konkurs Historyczny dla uczniów szkół
podstawowych

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 7
w Szczecinie - XIII LO

powiatowy

4

VII Konkurs Języka angielskiego dla
uczniów szkół podstawowych

jw.

powiatowy

5

XV konkurs Humanistyczny dla uczniów
szkół podstawowych

jw.

powiatowy

6

XVI Konkurs Matematyczny dla uczniów
szkół podstawowych

jw.

powiatowy

7

IV Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół
podstawowych

jw.

powiatowy

8

„Konkurs wiedzy o kulturze świata
antycznego”’ dla gimnazjalistów w ramach
VI Akademii Antycznej

Muzeum Narodowe w
Szczecinie

wojewódzki

9

Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Matematyczny”

Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych

międzynarodowy

w Toruniu
10

XIX Turniej Matematyczny o Puchar
Dyrektora I LO – w kategorii „gimnazja”

I Liceum
Ogólnokształcące im.
Stanisława Dubois
w Koszalinie

powiatowy
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11

XIV Konkurs Polonistyczny o Puchar
Dyrektora I LO dla gimnazjalistów

Jw.

powiatowy

12

X Konkurs Biologiczny o Puchar Dyrektora I
LO dla gimnazjalistów

Jw.

powiatowy

13

VIII Konkurs Języka Angielskiego o Puchar
Dyrektora I LO dla gimnazjalistów

Jw.

powiatowy

14

XV Edycja Konkursu Chemicznego dla
uczniów szkół gimnazjalnych regionu
koszalińskiego

II Liceum
Ogólnokształcące im.
Władysława
Broniewskiego
w Koszalinie

powiatowy
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Szczeciński Konkurs

Szczecińskie

wojewódzki

Chemiczny

Towarzystwo na rzecz
Młodzieży Uzdolnionej

Szczeciński Konkurs

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

Jw.

wojewódzki

16

Matematyczny
17

Szczeciński Konkurs
Fizyczny

18

Szczeciński Konkurs
Młodego Poligloty

19

Szczeciński Konkurs
Historyczny

20

Szczeciński Konkurs
Polonistyczny

21

Szczeciński Konkurs
Biologiczny

22

Szczeciński Konkurs
Geograficzny

23

Konkurs Historyczny „Na tropie XX wieku”

Jw.

wojewódzki

24

Konkurs języka angielskiego z elementami
realioznawstwa „ANGLOFAN” dla uczniów
szkół podstawowych

V Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im.

wojewódzki

17

Adama Asnyka w ZSO Nr
1 Szczecinie
25

Konkurs przyrodniczy „PRZYRODNIK” dla
uczniów szkół podstawowych

Jw.

powiatowy

26

Konkurs języka niemieckiego z elementami
realioznawstwa „DEUTSCHFAN” dla
uczniów szkół podstawowych

Jw.

powiatowy

27

Konkurs matematyczny „MATFAN” dla
uczniów szkół podstawowych

Jw.

powiatowy

28

XII Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

Gimnazjum Nr 9 w
Szczecinie przy
współpracy Instytutu
Filozofii Wydziału
Humanistycznego
Uniwersytetu
Szczecińskiego

wojewódzki

29

Międzynarodowy konkurs kreatywności
Odyseja Umysłu (szkoły
podstawowe/gimnazja) – wpis uzupełniony
dnia 1.03.2016r.

Odyseja Umysłu ul. Jana
Dekerta 4/3
80262 Gdańsk

międzynarodowy

30

Konkurs Języka Angielskiego „Spade 2016”
(dla uczniów klas VI szkół podstawowych)–
wpis uzupełniony dnia 1.03.2016r.

Katolickie Gimnazjum im.
św. Stanisława Kostki w
Szczecinie.

powiatowy

31

Konkurs Humanistyczny (dla uczniów klas
VI szkół podstawowych)– wpis uzupełniony
dnia 1.03.2016r.

Jw.

powiatowy

32

Konkurs Matematyczny (dla uczniów klas
VI szkół podstawowych)– wpis uzupełniony
dnia 1.03.2016r.

Jw.

powiatowy

5. Zawody sportowe:
Zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne
stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, światowe
i europejskie federacje sportowe obejmujące następujące dyscypliny sportowe:
akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację,
biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna,
gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo,
kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate
tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe,
koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie,
łyżwiarstwo szybkie – shorttrack, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo
18

lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i
kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka
ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, ringo,
saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe,
szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy,
triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka
sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo.

6. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
- międzynarodowym (miejsca 1-8),
- krajowym (miejsca 1-6),
- wojewódzkim (miejsca 1-3),
- powiatowym (miejsca 1-3).
7. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym,
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na
podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień, nagród, dyplomów
i zaświadczeń uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

w.z. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Krzysztof Rembowski - Wicekurator
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