
REGULAMIN NABORU DLA KANDYDATEK/KANDYDATÓW 

do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

w Jastrzębiu-Zdroju 

na rok szkolny 2023/2024 

 

******************************************************* 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art 154 ust 1 pkt.2 art.161 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe ( Dz.U  z 2021 r. poz 1082 ze zm ) ogłasza się  termin postępowania 
rekrutacyjnego, a  także termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych klas wstępnych ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 
3 Ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych branżowych szkół II stopnia , 
dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024. 

 
******************************************************* 

Zasady ogólne: 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju 

 

organizuje na rok szkolny 2023/2024 rekrutację do: 

 

VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego: 

 

 klasy I mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa dziewcząt, 

 klasy I mistrzostwa sportowego o profilu hokej chłopców, 

 

 

 



§ 1 

 

I. Terminy próby sprawności fizycznej (PSF) dla kandydatów  do klas pierwszych  
w VI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego: 

Piłka  siatkowa, hokej 
 

1. 30.05.2023 r. godz. 17.00 
2. 06.06.2023 r. godz. 17.00  

 
  

II. Egzaminy sprawnościowe odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15, tel. 32 4751501. 

 
III. Termin składania wniosku  wraz z dokumentami przez kandydatów do klas 

pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego: 

od 15.05.2023 do 29.05.2023 do godz. 15:00. 

 

IV. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji do klas pierwszych będzie czuwała 

powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-

Zdroju zgodnie z art. 20za ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn. 

zm.) Komisja Rekrutacyjna (KR) w składzie: 

Przewodniczący: 

mgr Mateusz Gwóźdź 

Członkowie: 

mgr Adrianna Hanczko  

mgr Małgorzata Olszowska  

Dorota Bachlaj 

a) Ponadto Komisję Rekrutacyjną podczas Prób Sprawności Fizycznej (PSF) wspierać będą 
trenerzy, przeprowadzając testy sprawnościowe: 

dr Bodys Jarosław 

dr Przemysław Płaczek  



mgr Olszowska Małgorzata 

mgr Elżbieta Hepo 

mgr Olszowski Artur 

mgr Sobina-Ryszka Wioletta 

mgr Jabłońska Magda 

mgr Olszowska Marta 

mgr  Sikora Jacek 

mgr Błachut Parys 

mgr Mariusz Bernacki  

 

§ 2 

I. Ogólne zasady postępowania kandydatów uczestniczących w rekrutacji. 

1. Do klas pierwszych VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przyjmuje 

się kandydatki/kandydatów, którzy: 

a. legitymują się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, 

b. bardzo dobry stan zdrowia mogą potwierdzić orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza, 

c. przedstawiły pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydatki/kandydata do szkoły lub 

oddziału. 

2. Opisane w punkcie I. 1. podpunkty b i c zaświadczenia o stanie zdrowia i zgody 

rodziców kandydatka/kandydat dołącza do wniosku o przyjęcie do szkoły w dniu jego 

złożenia w sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku większej liczby kandydatek/kandydatów spełniających warunki, 

o których mowa w punkcie pierwszym, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

4. Zgodnie z art. 20zb ust 2 pkt. 3 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 2 testy sprawnościowe 

przygotowuje i przeprowadza komisja rekrutacyjna . 



5. Kryteria i testy sprawnościowe obejmują podstawowe parametry oraz wybrane 

zdolności motoryczne i umiejętności kandydatek i kandydatów. Zostały one 

zaproponowane przez związki sportowe odpowiednie  dla danej dyscypliny  dla 

kandydatek i kandydatów do klas mistrzostwa sportowego, a będą wymagane  

i przeprowadzone w ramach PSF. 

II. Zakres i opis Prób Sprawności Fizycznej (Piłka siatkowa)  

1. Wzrost 

 Pierwszym punktowanym kryterium jest wzrost kandydatki mierzony   

w centymetrach. 

 Pomiaru dokonują członkowie komisji rekrutacyjnej podczas spotkań 

naborowych. Punkty przyznawane są według przedstawionej poniżej tabeli. 

2. Zasięg w wyskoku z rozbiegu 

 Warunki przeprowadzenia próby: w sali gimnastycznej, na parkiecie. 

 Sprzęt: przyrząd do pomiaru zasięgu montowany na słupku do siatkówki. 

 Sposób wykonania: Badana staje w niewielkiej odległości (2-4m) od miejsca pomiaru. 

Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion  

i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia 

zamachowego w celu dotknięcia przyrządu pomiarowego jak najwyżej. 

 Wynik: Z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w centymetrach. Przed 

wykonaniem trzech skoków mierzonych, badana wykonuje dwa skoki próbne. 

Uzyskany w ten sposób wynik w centymetrach przeliczany jest na punkty zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w poniższej tabeli. 

 

3. Rzut piłką lekarską (2 kg) w przód znad głowy 

 Warunki przeprowadzenia próby: w sali gimnastycznej, na parkiecie, rzutnia składa się 

z linii wyrzutu oraz pola rzutów. 

 Sprzęt: taśma miernicza rozłożona na parkiecie, piłki lekarskie 2 kg. 

 Sposób wykonania: Badana staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku 

wykonywania rzutu. Rzut wykonywany jest piłką trzymaną oburącz znad głowy. 

Sędziowie dokonujący pomiaru obserwują lot piłki. Sędzia ustala miejsce upadku piłki, 

a następnie ocenia wzrokowo odległość pod kątem prostym względem rozłożonej miary. 

Dokładność pomiaru do 0,1 metra. 



 Wynik: Z trzech wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w metrach. Uzyskany w ten 

sposób wynik w metrach przeliczany jest na punkty zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w poniższej tabeli. 

 

4. T – test 

 Warunki przeprowadzenia próby: w sali gimnastycznej, na parkiecie. 

 Sprzęt: miara, pachołki, stoper. 

 Sposób wykonania: Ustawienie pachołków w kształcie litery „T”. 

Kandydatka stojąca przy pachołku „A” na sygnał „start” biegnie do pachołka „B” 

(10m), po dotknięciu pachołka „B” kandydatka zmienia kierunek i krokiem 

odstawno-dostawnym porusza się do pachołka „C” lub „D” (odległość między „B” 

i „C” oraz „B” i „D” to 5 m). Po dotknięciu ręką wybranego pachołka  

(np. „C”) kandydatka przemieszcza się dalej krokiem obronnym  

do przeciwległego pachołka (gdy kandydatka wybrała „C” następnym punktem jest 

„D”) i po dotknięciu go ręką, poruszając się dalej tak samo, wraca  

do pachołka „B”. Po dotknięciu pachołka „B” ręką zmienia formę ruchu  

i poruszając się biegiem tyłem wraca do pachołka „A”. 

 Wynik: Po zakończeniu biegu wynik ze stopera należy zapisać. Dokładność pomiaru 

wynosi 0,05 sekund. Uzyskany w ten sposób wynik w sekundach przeliczany jest na 

punkty zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższej tabeli. 

 



Tabela przeliczania wyników na punkty: 

Lp. Punkty 
Wzrost 

Zasięg  
w wyskoku  
z rozbiegu 

Rzut p. lek. 
2 kg 

w przód 
T-test 

[cm] [cm] [m] [sek.] 
1. 1 155,5 231 5,1 14,00 
2. 2 156,0 232 5,2 13,95 
3. 3 156,5 233 5,3 13,90 
4. 4 157,0 234 5,4 13,85 
5. 5 157,5 235 5,5 13,80 
6. 6 158,0 236 5,6 13,75 
7. 7 158,5 237 5,7 13,70 
8. 8 159,0 238 5,8 13,65 
9. 9 159,5 239 5,9 13,60 
10. 10 160,0 240 6,0 13,55 
11. 11 160,5 241 6,1 13,50 
12. 12 161,0 242 6,2 13,45 
13. 13 161,5 243 6,3 13,40 
14. 14 162,0 244 6,4 13,35 
15. 15 162,5 245 6,5 13,30 
16. 16 163,0 246 6,6 13,25 
17. 17 163,5 247 6,7 13,20 
18. 18 164,0 248 6,8 13,15 
19. 19 164,5 249 6,9 13,10 
20. 20 165,0 250 7,0 13,05 
21. 21 165,5 251 7,1 13,00 
22. 22 166,0 252 7,2 12,95 
23. 23 166,5 253 7,3 12,90 
24. 24 167,0 254 7,4 12,85 
25. 25 167,5 255 7,5 12,80 
26. 26 168,0 256 7,6 12,75 
27. 27 168,5 257 7,7 12,70 
28. 28 169,0 258 7,8 12,65 
29. 29 169,5 259 7,9 12,60 
30. 30 170,0 260 8,0 12,55 
31. 31 170,5 261 8,1 12,50 
32. 32 171,0 262 8,2 12,45 
33. 33 171,5 263 8,3 12,40 
34. 34 172,0 264 8,4 12,35 
35. 35 172,5 265 8,5 12,30 
36. 36 173,0 266 8,6 12,25 
37. 37 173,5 267 8,7 12,20 
38. 38 174,0 268 8,8 12,15 

 

 

 



Lp. Punkty 
Wzrost 

Zasięg  
w wyskoku  
z rozbiegu 

Rzut p. lek. 
2 kg 

w przód 
T-test 

[cm] [cm] [m] [sek.] 
39. 39 174,5 269 8,9 12,10 
40. 40 175,0 270 9,0 12,05 
41. 41 175,5 271 9,1 12,00 
42. 42 176,0 272 9,2 11,95 
43. 43 176,5 273 9,3 11,90 
44. 44 177,0 274 9,4 11,85 
45. 45 177,5 275 9,5 11,80 
46. 46 178,0 276 9,6 11,75 
47. 47 178,5 277 9,7 11,70 
48. 48 179,0 278 9,8 11,65 
49. 49 179,5 279 9,9 11,60 
50. 50 180,0 280 10,0 11,55 
51. 51 180,5 281 10,1 11,50 
52. 52 181,0 282 10,2 11,45 
53. 53 181,5 283 10,3 11,40 
54. 54 182,0 284 10,4 11,35 
55. 55 182,5 285 10,5 11,30 
56. 56 183,0 286 10,6 11,25 
57. 57 183,5 287 10,7 11,20 
58. 58 184,0 288 10,8 11,15 
59. 59 184,5 289 10,9 11,10 
60. 60 185,0 290 11,0 11,05 
61. 61 185,5 291 11,1 11,00 
62. 62 186,0 292 11,2 10,95 
63. 63 186,5 293 11,3 10,90 
64. 64 187,0 294 11,4 10,85 
65. 65 187,5 295 11,5 10,80 
66. 66 188,0 296 11,6 10,75 
67. 67 188,5 297 11,7 10,70 
68. 68 189,0 298 11,8 10,65 
69. 69 189,5 299 11,9 10,60 
70. 70 190,0 300 12,0 10,55 
71. 71 190,5 301 12,1 10,50 
72. 72 191,0 302 12,2 10,45 
73. 73 191,5 303 12,3 10,40 
74. 74 192,0 304 12,4 10,35 
75. 75 192,5 305 12,5 10,30 
76. 76 193,0 306 12,6 10,25 
77. 77 193,5 307 12,7 10,20 
78. 78 194,0 308 12,8 10,15 
79. 79 194,5 309 12,9 10,10 
80. 80 195,0 310 13,0 10,05 
81. 81 195,5 311 13,1 10,00 

 



Lp. Punkty 
Wzrost 

Zasięg  
w wyskoku  
z rozbiegu 

Rzut p. lek. 
2 kg 

w przód 
T-test 

[cm] [cm] [m] [sek.] 
82. 82 196,0 312 13,2 9,95 
83. 83 196,5 313 13,3 9,90 
84. 84 197,0 314 13,4 9,85 
85. 85 197,5 315 13,5 9,80 
86. 86 198,0 316 13,6 9,75 
87. 87 198,5 317 13,7 9,70 
88. 88 199,0 318 13,8 9,65 
89. 89 199,5 319 13,9 9,60 
90. 90 200,0 320 14,0 9,55 
91. 91 200,5 321 14,1 9,50 
92. 92 201,0 322 14,2 9,45 
93. 93 201,5 323 14,3 9,40 
94. 94 202,0 324 14,4 9,35 
95. 95 202,5 325 14,5 9,30 
96. 96 203,0 326 14,6 9,25 
97. 97 203,5 327 14,7 9,20 
98. 98 204,0 328 14,8 9,15 
99. 99 204,5 329 14,9 9,10 
100. 100 205,0 330 15,0 9,05 

 

5. Odbicia w kwadracie o boku 3m 

 Warunki przeprowadzenia próby: w sali gimnastycznej, na parkiecie  

w kwadracie o boku 3m. 

 Sprzęt: piłka Molten V5M5000. 

 Sposób wykonania: W kwadracie o boku 3m odbicia naprzemienne sposobem górnym 

oburącz  i dolnym oburącz nad sobą. Ćwicząca odbija  do momentu  upadku piłki na 

podłoże lub opuszczenia przez nią obiema stopami pola kwadratu. 

 Ocena i wynik: Ocenie podlega technika odbić oraz sposób poruszania się pomiędzy 

odbiciami, w skali od 1 do 10 pkt. Ocenie punktowej podlega również ilość odbić 

zgodnie ze skalą :  każde 2 odbicia = 2 pkt. 

Próba wykonywana jest dwukrotnie, oceną końcową jest wynik lepszej próby – łączna 

suma punktów testu. 

 

 



6. Zagrywka tenisowa 

 Warunki przeprowadzenia próby: hala, boisko do piłki siatkowej, pole zagrywki  

o szerokości 3m. 

 Sprzęt: piłka Molten V5M5000, siatka. 

 Sposób wykonania: Z pola zagrywki o szerokości  3m wykonanie zagrywki tenisowej 

wzdłuż linii bocznej i w korytarzu o szerokości 3m. Ćwicząca wykonuje trzy 

powtórzenia zagrywki. 

 Ocena i wynik: Ocenie podlega technika wykonania zagrywki w skali od 1-10 oraz ilość 

trafień w wyznaczony obszar zgodnie ze skalą :  każde trafienie = 5 pkt. 

Próba wykonywana jest dwukrotnie, oceną końcową jest wynik lepszej próby   

– łączna suma punktów testu. 

 

III. Zakres i opis Prób Sprawności Fizycznej (hokej na lodzie)  

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)  

 Wykonanie: Testowany staje za linia, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż 

wykonuje skok w dal na odległość. 

  Pomiar: Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku 

lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem pięt.  

 Uwagi: Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.  

  Sprzęt i pomoce:  taśma miernicza, kreda, lista badanych. 

 

2. Bieg zwinnościowy 4x10 m  

 Wykonanie: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" 

biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na 

linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po 

drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. 

 Pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony 

z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje 

się w półkolu. 

 Uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak 

wykonaną próbę należy powtórzyć. 

  Sprzęt i pomoce: czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole. 

 



3. Skłony w przód z leżenia tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha 

 Wykonanie: Badany leży tyłem na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami 

i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu 

pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na 

sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie 

wraca do pozycji wyjściowej (dotyka łopatkami do materacu). Ćwiczenie trwa 30 

sekund.  

 Pomiar: Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. 

 Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy  

w czasie wykonywania skłonów. 

4. Skłon tułowia w przód - próba gibkości 

 Wykonanie:  Badany staje na skrzyni, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie 

wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej 

w tym celu do taboretu podziałce.  

 Pomiar:  Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm. W czasie 

wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynie 

bez gwałtownych ruchów.  

 
 
 

Punktacja Skok w dal 
z miejsca 

Bieg 4x10 m Siady 
z leżenia 

Skłon tułowia 

Pkt cm s liczba cm 
100    32 
99 297 7,2 44  
98     
97 296 7,3   
96     
95 295 7,4   
94 294  43 31 
93 293 7,5   
92 292    
91 291 7,6   
90 290  42  
89  7,7  30 
88 287    
87  7,8   
86 284  41  
85  7,9  29 
84 281    
83  8,0 40  



82 278 8,1  28 
81 276 8,2 39  
80 274 8,3   
79 272 8,4 38 27 
78 270 8,5   
77 268 8,6  26 
76 266 8,7 37 25 
75 264 8,8   
74 262 8,9  24 
73 260 9,0 36 23 
72 258 9,1  22 
71 256 9,2 35  
70 253 9,3  21 
69 251 9,4 34 20 
68 248 9,5  19 
67 246 9,6  18 
66 243 9,7 33  
65 241 9,8  17 
64 239 9,9 32 16 
63 236 10,0   
62 234 10,1 31 15 
61 231 10,2  14 
60 229 10,3 30 13 
59 226 10,4   
58 224 10,5 29 12 
57 221 10,6  11 
56 219 10,7  10 
55 217 10,8 28  
54 214 10,9  9 
53 212 11,0 27 8 
52 209 11,1  7 
51 207 11,2 26  
50 204 11,3  6 
49 202 11,4 25 5 
48 200 11,5  4 
47 197 11,6 24  
46 195 11,7  3 
45 192 11,8 23 2 
44 190 11,9  1 
43 187 12,0   
42 185 12,1 22 0 
41 182 12,2  - 1 
40 180 12,3 21 - 2 
39 178 12,4   
38 175 12,5 20 - 3 
37 173 12,6  - 4 
36 170 12,7 19 - 5 
35 168 12,8   



34 165 12,9  - 6 
33 163 13,0 18 - 7 
32 160 13,1  - 8 
31 158 13,2 17  
30 156 13,3  - 9 
29 154 13,4 16 - 10 
28 152 13,5  - 11 
27 150 13,6 15 - 12 
26 148 13,7   
25 146 13,8 14 - 13 
24 144 13,9  - 14 
23 142 14,0  - 15 
22 140 14,1 13  
21 138 14,2  - 16 
20 136 14,3 12 - 17 
19 134 14,4  - 18 
18 133 14,5   
17 132 14,6 11 - 19 
16 131   - 20 
15 130 14,7   
14 129  10 - 21 
13 128 14,8   
12 127   - 22 
11 126 14,9 9  
10 125   - 23 
9 124 15,0   
8 123  8 - 24 
7 122 15,1   
6 121   - 25 
5  15,2 7  
4 120   - 26 
3  15,3   
2 119  6 - 27 
1  15,4   

 

5. Dodatkowe wymagania:  

a) kandydat musi być członkiem Klubu Sportowego zarejestrowanego w Polskim Związku 

Hokeja, 

b) kandydat musi posiadać licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Hokeja. 

c) musi zostać pozytywnie  zweryfikowany przez klub JKH GKS Jastrzębie 

 

 

 

 



IV. 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 ósmoklasisty, 

2. Oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i języka angielskiego wymienione na 

świadectwie, 

3. Świadectwo z wyróżnieniem, 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

 

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej 

 i szczególne osiągnięcia ucznia: 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa 
Punktacja 

maksymalna 

Język polski 

dopuszczający –  2 punktów 

20 punktów 
dostateczny  –  8 punktów 
dobry   –  12 punktów 
bardzo dobry –  16 punktów 
celujący  –  20 punktów 

Biologia 
jak w przypadku  
języka polskiego 

20 punktów 

Matematyka 
jak w przypadku  
języka polskiego 

20 punktów 

Język angielski 
jak w przypadku  
języka polskiego 

20 punktów 



 

Świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium z §7.1, gdy więcej niż jedno 
osiągnięcie. 

max 13 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień (§7.1 
ust.1) tytułu: 
a). finalisty konkursu przedmiotowego, 
b). laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
c). finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

 
 
 

10 punktów; 
7 punktów; 
5 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim, albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z odpowiednimi przepisami (§7.1 ust.2) tytułu: 
1...a) finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej; 
1...b) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej; 
1...c) finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej; 

 
 

10 punktów 
 

7 punktów 
 

5punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty (§7.1 ust.3): 
a). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego; 
b). dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego  
lub interdyscyplinarnego; 
c). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego  
lub interdyscyplinarnego; 
d). tytułu finalisty konkursu przedmiotowego; 
e). tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego; 
f). tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

 
 

10 punktów 
7 punktów 

 
5 punktów 

 
7 punktów 
5 punktów 
3 punkty 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponad-wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy (§7.1 ust.4): 
a). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
b). dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
c). dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
d). tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
e). tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
f). tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

 
 
 

10 punktów 
 

7 punktów 
 

5 punktów 
 

7 punktów 
 

3 punkty 
 

2 punkty 
 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 
powyżej (§7.1 ust.1-4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (§7.1 
ust.5): 
a). międzynarodowym, 
b). krajowym, 
c) wojewódzkim, 
d). powiatowym. 

 
 
 

4 punkty 
3 punkty 
2 punkty 
1punkt 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 
formie wolontariatu (§8) 
 
 
 

2 punkty 



Egzamin ósmoklasisty 
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty – uzyskany wynik 
procentowy z przedmiotu mnożymy przez: 
a). język polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze za każdy 
uzyskany procent, 
b). język obcy nowożytny poziom podstawowy za każdy uzyskany procent, 
c). język obcy nowożytny poziom rozszerzony za każdy uzyskany procent 

 
 

0,2 punktu 
 

0,08 punktu 
0,12 punktu 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do ezgaminu 
ósmoklasisty (§ 10.1), na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 
wymienione na świadectwie, przy czym za uzyskanie z: 

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a). celującym, 
b). bardzo dobrym, 
c). dobrym, 
d). dostatecznym, 
e). dopuszczającym, 
 

2. historii i wiedzy o społeczeństwie jak wyżej, jednak sumę uzyskanych 
punktów dzielimy przez 2 
 

3. biologii, chemii, fizyki i geografii jak wyżej, jednak sumę uzyskanych 
punktów dzielimy przez 4 
 

4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a). celującym, 
b). bardzo dobrym, 
c). dobrym, 
d). dostatecznym, 
e). dopuszczającym, 

 
 
 
 
 
 
 

20 punktów 
16 punktów 
12 punktów 
8 punktów 
2 punkty 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 punktów 
6 punktów 
4 punkty 
2 punkty 

0,5 punktu 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 
egzaminu lub danej części egzaminu przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny 
wymienione na świadectwie z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej 
części egzaminu  lub dana część egzaminu, których dotyczy zwolnienie. 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty 
ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie, przy czym za 
uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

 
a). celującym, 
b). bardzo dobrym, 
c). dobrym, 
d). dostatecznym, 

 e). dopuszczającym, 

 
 
 
 
 

8 punktów 
6 punktów 
4 punkty 
2 punkty 

0,5 punktu 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka 
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty ocenę z 
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie, przy czym za uzyskanie 
oceny wyrażonej w stopniu: 

a). celującym, 
b). bardzo dobrym, 
c). dobrym, 
d). dostatecznym, 

 e). dopuszczającym, 

 
 
 
 

12 punktów 
9 punktów 
6 punktów 
3 punktów 
1 punktu 

 



VI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydatki/kandydata, 

2. niepełnosprawność kandydatki/kandydata, 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatki/kandydata, 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydatki/kandydata, 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydatki/kandydata, 

6. samotne wychowywanie kandydatki/kandydata w rodzinie, 

7. objęcie kandydatki/kandydata pieczą zastępczą. 

VII. Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt. 

VIII. Kandydatka/kandydat potwierdza spełnienie przez siebie wybranego kryterium na 

podstawie dokumentów, są to odpowiednio: 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatki/kandydata, 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.), 

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

4. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 135, ze zm.). 

IX. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12., składane są w oryginale, w formie 

notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie 



z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu. 

X. Oświadczenia, o których mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany  

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

XI. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 12.,  

w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydatki o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

XII. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  

w formie listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 

kandydatek/kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydatki/kandydatów do VI Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju. 

XIII. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatkę/kandydata do VI Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydatka/kandydat została zakwalifikowana oraz złożyła wymagane dokumenty. 

XIV. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatek/kandydatów przyjętych i kandydatek/kandydatów nieprzyjętych do VI 

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatek/kandydatów przyjętych i kandydatek nieprzyjętych. 

XV. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatek/kandydatów przyjętych i kandydatek/kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

kandydatki/kandydata lub kandydatka/kandydat pełnoletnia/pełnoletni może 



wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydatki/kandydata do VI Liceum Mistrzostwa Sportowego  

w Jastrzębiu-Zdroju. 

XVI. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydatki/kandydatów lub kandydatkę/kandydata pełnoletnią/pełnoletniego 

z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 20. 

XVII. Rodzic kandydatki/kandydata lub kandydatka/kandydat pełnoletnia/pełnoletni 

może wnieść do dyrektora VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

XVIII. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

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

VI Liceum Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

XIX. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 

zakończyć się do końca sierpnia 2023 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1. Od 15 maja do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00  - złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

 

2. Od 30 maja  do 12 czerwca 2023 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,  

o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

3.  Do 14 czerwca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności 

fizycznej. 

 

4. Do 10 lipca 2023  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez 



kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności.  

 

5. Do 17 lipca 2023 -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym ,  w tym okoliczności  zweryfikowanych przez prezydenta wskazanych 

w oświadczeniach  . 

 

6. 18 lipca 2023  -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   

 

7. Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia  do 

wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one 

złożone  wcześniej.  

 

8. 26 lipca 2023 r. do godziny 14.00  – podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

9. Do 26 lipca 2023 roku – przekazanie kuratorowi oświaty informacji o wolnych 

miejscach w szkole przez formularz na platformę wymiany informacji z dyrektorami 

szkół (SOK)  w celu udostępniania uch na stronie internatowej kuratorium oświaty  

 

10. Do dnia 31 lipca 2023 r  -  Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia,   

 

 3  dni od dnia wystąpienia sporządzenie przez komisję uzasadnienia odnowy 

przyjęcia ,  

 do 3  dni od daty otrzymania uzasadnienia wniesione   do dyrektora szkoły 

odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  


