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Załącznik nr 3 do Zarządzenia  Nr 5/2019 z dnia 18.02.2019r. 

 Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  przy PWSIiP w Łomży  

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2019/2020 do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, dla absolwentów szkół podstawowych 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO LICEUM MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO  W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2019/2020,  

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Typ szkoły: czteroletnie liceum ogólnokształcące 

Kandydaci: absolwenci szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

 Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców kandydata. 

 Do klasy pierwszej Liceum Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się kandydatów którzy: 

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

- posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej;  

-  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do liceum mistrzostwa sportowego;  

- uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 

sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe  w szkole: boks 

lub piłka nożna lub piłka ręczna lub lekkoatletyka.    

 

I ETAP REKRUTACJI:  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ogólnych 

zasadach rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, przeprowadzone na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy 

właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone w szkole szkolenie sportowe: boks lub piłka 

nożna lub piłka ręczna lub lekkoatletyka.    

 

II ETAP REKRUTACJI: 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio 

następujące kryteria: 

1. Punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

Przedmiot Wynik przedstawiony  w % 

mnoży się przez 

Język polski 0,3 

Matematyka 0,3 

Język obcy nowożytny 0,2 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.44zw ust 2 i art. 44zz 

ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 
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wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z §14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                         

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół, placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

2. Punkty uzyskane za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                            

z przedmiotów:  

- język polski, 

- matematyka,  

- biologia, 

- geografia 

     Stopień Liczba punktów 

celujący po 18 punktów 

bardzo dobry po 17 punktów 

dobry po 14 punktów 

dostateczny po 8 punktów 

dopuszczający po 2 punkty 

 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z  wyróżnieniem – 7 punktów; 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

Szczebel Liczba punktów 

międzynarodowy 4 

krajowy 3 

wojewódzki 2 

powiatowy 1 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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. 

 

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                          

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty    

 III ETAP REKRUTACJI: 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na 

trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, 

które mają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1pkt. 

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt. 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt. 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt. 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt. 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt. 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt. 

 


