INFORMACJA
o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Czesława Miłosza w Gryficach
ROK SZKOLNY 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum
Szkoła prowadzi nabór do:
 Technikum Ekonomicznego
 Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 Branżowej Szkoły I Stopnia

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.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
prowadzi nabór do


klasy przyrodniczej - 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.



oddziału mistrzostwa sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt oraz
piłka nożna chłopców (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

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Kształci uczniów, którzy podjęli 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, IIo,
IIIosą 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.

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:
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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, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
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 i BS I stopnia) może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum – 0,2pkt 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 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 stopień celujący
– 18 punktów,
 stopień bardzo dobry
– 17 punktów,
 stopień dobry
– 14 punktów,
 stopień dostateczny
– 8 punktów,
 stopień dopuszczający
– 2 punkty,
b) maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, w tym:
 7punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 maksymalnie 18 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,
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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.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
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2. Zasady rekrutacji do oddziałów mistrzostwa sportowego zostały sprecyzowane
odrębnie (§4-§8).

§3
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ustaliła następujący podział 72 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
18
17
14
8
2
Matematyka
18
17
14
8
2
Geografia
18
17
14
8
2
*
Język obcy
18
17
14
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
18
18
18
18

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
17
14
8
17
14
8
17
14
8
17
14
8

Dopuszczający
2
2
2
2

* - w przypadku dwóch języków obcych Szkolna KomisjaRekrutacyjno-Kwalifikacyjna
uwzględnia wyższą ocenę.
2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego:
klasa przyrodnicza
Przedmioty
Język polski
Matematyka
Język obcy*
Biologia

Celujący
18
18
18
18

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
17
14
8
17
14
8
17
14
8
17
14
8

Dopuszczający
2
2
2
2

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

3) Branżowa Szkoła I Stopnia:
Przedmioty
Język polski

Celujący
18

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
17
14
8

Dopuszczający
2
5

Matematyka
Informatyka
Język obcy*

18
18
18

17
17
17

14
14
14

8
8
8

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 Branżowej Szkoły I stopnia na 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 oraz piłka nożna chłopców

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

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






Karta Zgłoszenia do LO (wszystkie oddziały);
Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 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);
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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 otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
maksymalnie 200 punktów plus punkty za testy sprawności fizycznej:
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 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadą:
 stopień celujący
– 18 punktów,
 stopień bardzo dobry
– 17 punktów,
 stopień dobry
– 14 punktów,
 stopień dostateczny
– 8 punktów,
 stopień dopuszczający
– 2 punkty,
Punktowane są następujące przedmioty:
Przedmioty
Język polski
Matematyka
Biologia
Wychowanie fizyczne

Celujący
18
18
18
18

Ocena i punkty
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
17
14
8
17
14
8
17
14
8
17
14
8

Dopuszczający
2
2
2
2

III. maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, w tym:
 7punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 maksymalnie 18 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:
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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.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
stanowi załącznik do informacji o naborze.
IV. Za test sprawności ogólnej i test umiejętności technicznych:
- w piłce siatkowej do 400 punktów
- w piłce nożnej do 100 punktów.
1. Ucznia przyjmuje się do oddziału II lub III na podstawie kryteriów sportowych oraz
świadectwa ukończenia klasy I bądź II liceum ogólnokształcącego lub technikum.
2. 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
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 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.
§8
KRYTERIA SPORTOWE:
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TESTY SPRAWNOŚCIOWE Z PIŁKI NOŻNEJ

10

11
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Testy sprawnościowe z piłki siatkowej
 Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.
 Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do
uprawiania sportu lub zgodę rodzica na udział w testach.
 W przypadku jeśli uczeń lub uczennica rozpoczęli naukę wcześniej (niż w wieku 7 lat)
należy zmniejszyć kryterium punktowe o 30 punktów za każdy rok.
 Ze względu na fakt, iż w piłce siatkowej preferowane są dzieci późno dojrzewające,
które mogą w trakcie naboru do klas siatkarskich we wczesnym etapie szkolenia
osiągać niższe wyniki w próbach sprawnościowych i w kryterium wysokości ciała
oraz ze względu na pozycje na boisku w zespole, dopuszcza się możliwość (do decyzji
Organu Prowadzącego szkołę) przyjęcia do klasy sportowej uczniów, którzy osiągną
niższe wyniki niż podane w powyższej tabeli pod warunkiem, że średnią liczbą
punktów zdobytych przez wszystkich kandydatów do danej klasy wynosi
przynajmniej liczbę punktów przewidzianą w tabeli dla danej klasy (np. średnia liczba
punktów dla V-ej klasy szkoły podstawowej to 170 pkt-ów).
SKOK W DAL Z MIEJSCA
 Warunki przeprowadzenia próby: powinno przeprowadzić się tę próbę w sali
gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z
wyznaczoną linią odbicia oraz podziałką centymetrową. Wszystkie pomiary
dokonywane są prostopadłe do kierunku skoku. Można również, jako miejsce do
lądowania wykorzystać cienkie (maks. 5 cm), twarde materace lub maty
gimnastyczne.
 Sprzęt: podziałka centymetrowa
 Sposób wykonywania: Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi
równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w
kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w
tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem
obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na
poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać
wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do
najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po
wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech
wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.
ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU
 Warunki przeprowadzenia próby: najlepiej w sali gimnastycznej lub w innym
miejscu na równym i suchym podłożu
 Sprzęt: miara/taśma z podziałką ok. 60 cm zawieszoną lub przyklejoną na ścianie,
koszu.
 Sposób wykonania: Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej
taśmy. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w
górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu
dotknięcia taśmy jak najwyżej. Wynik:
z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków
mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne
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Ocena zwinności: T- TEST
 Warunki przeprowadzenia próby: Próbę można wykonywać w sali gimnastycznej
lub w innym miejscu na równym i suchym podłożu
 Sprzęt: pachołki, miara, stoper. Komenda rozpoczęcia biegu wyznacza również
początek pomiaru czasu.
 Sposób wykonania: ustawienie pachołków w kształcie litery „T”
 Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po
dotknięciu pachołka B zawodnik 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) zawodnik 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. Po zakończeniu biegu wynik ze stopera należy zapisać. Dokładność pomiaru 0, 05
sek.

C

B

D

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

Pomiar wzrostu:
Kandydatki poddawane są pomiarowi wzrostu określonego w centymetrach. Punktacja
określona jest w oparciu o tabele pomiarowe Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Testy: sprawności ogólnej i umiejętności technicznych dla kandydatów do oddziału I
odbędą się w dniach 31 maja i 06 czerwca 2019r o godz. 11:00:
- piłka siatkowa – na Halli Gryf Arena
- piłka nożna – orlik przy ulicy 3 Maja (obok byłego Gimnazjum nr 2).
Dla oddziałów II i III testy prowadzone są w terminach uzgodnionych z kandydatem

TERMINYDOTYCZĄCE PRZYJĘĆ
§9
Terminy dotyczące przyjęć do szkoły:
1) Od 9 maja do 18 czerwca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie do
Technikum Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego, klasa przyrodnicza i Branżowej Szkoły I Stopnia, do wniosku
należy dołączyć :

trzy zdjęcia,
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2) Od 9 maja do 21 maja 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie doLiceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: oddział mistrzostwa sportowego o
specjalności piłka siatkowa dziewcząt oraz piłka nożna chłopców, do wniosku
należy dołączyć:

trzy zdjęcia,

dokumenty wskazane w §5
3) 31 maja i 6 czerwca 2019 r. godz. 11:00 test sprawności ogólnej i test
umiejętności technicznych dla kandydatów do oddziałów mistrzostwa
sportowego.
4) Do 10 czerwca 2019 r.–podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawności ogólnej i testu umiejętności
technicznych.
5) Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. kandydaci dostarczają:





świadectwo ukończenia gimnazjum;
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
kartę zdrowia;
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie
(dotyczy kandydatów ubiegających się do Branżowej Szkoły I Stopnia);

6) Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. 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) 5 lipca 2019 r.– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
8) Do 10 lipca 2019r. do godziny 15:00– 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
9) 12 lipca 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły
§10
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.
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