REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
– SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna:
 rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze
zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie
uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie
to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
 zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia
2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I
stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, zał. 1,
 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2017/2018.
§1
1. Regulamin określa zasady przyjmowania uczniów (dziewcząt i chłopców) do klasy
pierwszej o profilu piłka siatkowa w VII Liceum Ogólnokształcącym – Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu.
2. W VII Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego stosowany jest
elektroniczny system naboru do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2017/2018 koordynowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w
Kaliszu: https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/
§2
Kandydatom do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy:
planowane
przedmioty nauczane
w zakresie

pierwszy język obcy,
który jest
kontynuacją nauki

drugi język obcy
nauczany w liceum

rozwój umiejętności
sportowych
1

rozszerzonym
biologia
język angielski

języka z gimnazjum
język angielski
język niemiecki

język angielski
język niemiecki

16 godz.
wychowania
fizycznego (w tym
13 godz. treningu
siatkarskiego)

§3
1. O przyjęcie do pierwszej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa
Sportowego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy spełniają następujące
warunki:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o
zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej;
2) zaliczyli próby sprawności fizycznej, zatwierdzone przez Polski Związek Piłki
Siatkowej, które przeprowadzają trenerzy w szkole w terminie określonym w §
4;
3) przedstawili pisemną zgodę rodziców.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w
ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o
których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z biologii i wychowania fizycznego;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata, pod warunkiem, że nie uniemożliwia mu ona
uprawiania sportu;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.
§4
Terminy związane z rekrutacją do klasy pierwszej:
Lp.

Termin

Zadanie
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

od 4 maja do 18 maja (godz.
15.00)
do 30 maja

Składanie dokumentów przez kandydatów.

Ostateczny
termin
przeprowadzenia
prób
sprawności fizycznej dla kandydatów.
Uwaga!
Próby
sprawności
fizycznej
przeprowadzane są podczas konsultacji
naborowych dla kandydatów:
13 maja od godz. 11.00,
20 maja od godz. 11.00.
2 czerwca (godz. 15.00)
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
od 23 czerwca do 26 czerwca Przyjmowanie, poświadczonych przez dyrektora
(godz. 15.00)
gimnazjum,
kopii
świadectw
ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego bądź oryginałów w/w dokumentów.
do 12 lipca
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkoły.
do 20 lipca (godz. 13.00)
Potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia
nauki w danej klasie i typie szkoły poprzez
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (o ile wcześniej ich nie złożono).
do 21 lipca (godz. 10.00)
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.
§5
1. Podanie o przyjęcie do szkoły przyjmowane jest tylko na formularzu urzędowym,
który kandydat pobiera ze strony internetowej https://ponadgimnazjalnekalisz.nabory.pl/
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły
Mistrzostwa Sportowego składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do klasy pierwszej potwierdzone podpisem kandydata
oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji
https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/.;
2) kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej
szkoły: http://www.gimnazjum9kalisz.pl/);
3) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez
dyrektora gimnazjum);
4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
(oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum);
5) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu;
6) 3 fotografie (podpisane na odwrocie – imię, nazwisko).
7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych
kryteriów (oryginały lub poświadczone kopie):
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata,
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
członków rodziny kandydata,
d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
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Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów powinny
zostać złożone w szkole na prośbę dyrektora dopiero w sytuacji, gdy konieczne będzie
przeprowadzenie trzeciego etapu postępowania rekrutacyjnego.
3. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone
wcześniej;
2) karta zdrowia;
3) kserokopia aktu urodzenia.
4. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, który jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
5. Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych i kandydatów
przyjętych/nieprzyjętych do szkoły umieszczane są w widocznym miejscu w budynku
szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji (patrz § 4).
§6
1. Sposób przeliczania na punkty - egzamin gimnazjalny:
Lp.

1.

Egzamin gimnazjalny
(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2)
„część humanistyczna”
- język polski (max 100%=20 pkt)
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

„część matematyczno-przyrodnicza”
- matematyka (max 100%=20 pkt)
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)
„część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy” (max
3.
100%=20 pkt)
Razem za egzamin gimnazjalny
2. Sposób przeliczania na punkty - świadectwo ukończenia gimnazjum:
2.

Punktacja

max 40 pkt

max 40 pkt
max 20 pkt
100 punktów

Lp. Świadectwo ukończenia gimnazjum

Punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:
cel - 18 pkt, bdb -17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt

2.

liczbowo określona ocena z matematyki:
cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt

max 18 pkt

3.

liczbowo określona ocena z biologii:
cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt
liczbowo określona ocena z wychowania fizycznego:
cel - 18 pkt, bdb - 17 pkt, db - 14 pkt, dst - 8 pkt, dop - 2 pkt
świadectwo z wyróżnieniem
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

max 18 pkt

4.
5.
6.

max 18 pkt
7 pkt
3 pkt
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3. Sposób przeliczania na punkty - szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane
na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 punktów:
Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie:

1.

2.

3.

4.

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 pkt
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
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 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt,
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 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt.
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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 pkt,
b) krajowym - przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym - przyznaje się 1 pkt
w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
5.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom
lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez
ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego
związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot
działający z jego upoważnienia).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia max 18 pkt
Razem punktów ze świadectwa - 100 pkt
Razem punktów z egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt
Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania - 200 pkt
§7

Nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu dla
osób wyróżniających się sportowo jest ciągły.
§8
1. W roku szkolnym 2017/2018 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno
– Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
2. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej wchodzą:
1) wicedyrektor Anna Balcerzyk – przewodnicząca;
2) trener Olga Owczynnikowa;
3) trener Mariusz Pieczonka;
4) trener Daniel Przybylski.
3. O przyjęciu kandydata do Liceum Mistrzostwa Sportowego decyduje Szkolna
Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
§9
Tryb odwoławczy od wyników rekrutacji:
1. Zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 i art. 187 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1 w postępowaniu rekrutacyjnym na lata
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szkolne 2017/2018-2019/2020 stosuje się m.in. przepisy art. 20zc ust. 6-9 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i
2169) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w których
określono terminy dla:
1) rodziców kandydatów na wystąpienie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (7
dni od dnia opublikowania listy przyjętych i listy nieprzyjętych kandydatów),
2) Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej na sporządzenie
uzasadnienia (5 dni od dnia wystąpienia rodziców kandydata o sporządzenie
takiego uzasadnienia),
3) rodziców kandydata na odwołanie się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej (7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia sporządzonego przez komisję rekrutacyjną),
4) dyrektora szkoły na rozpatrzenie odwołania (7 dni od dnia otrzymania
odwołania).
§ 10
Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego podany przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty znajduje się na stronie:
http://ko.poznan.pl/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianyw-postepowaniu-rekrutacyjnym-rok-szkolny-20172018/
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