REGULAMIN REKRUTACJI
DO LXII LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA w WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

§1
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2014 r. poz. 7);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60)
5. Rozporządzenie MEN 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 z 2017 r. poz. 586)
6. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji
uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół
policealnych na rok szkolny 2017/2018;
7. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych
szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. W arszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020;
8. Statut Zespołu Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie.

§2
PLANOWANE ODDZIAŁY
W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie 5 oddziałów dla uczniów trenujących wymienione
niżej dyscypliny sportowe:
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oddział

IA

typ oddziału

mistrzostwa sportowego

IB

sportowy

IC

sportowy

ID

IE

dyscyplina sportu:

sportowy

sportowy

•

pływanie

•

lekkoatletyka

•

piłka ręczna żeńska

•

koszykówka męska

•

koszykówka żeńska

•

piłka nożna męska

•

siatkówka męska

•

siatkówka żeńska

•

sporty indywidualne

•

piłka nożna męska

1. Uczniowie wszystkich klas pierwszych realizują ten sam program nauczania. Przydziały godzin dla klas
pierwszych są takie same.
2. We wszystkich klasach uczniowie uczą się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym na zasadzie
kontynuacji nauki z gimnazjum. Uczniowie będą podzieleni na grupy pod względem poziomu
zaawansowania.
3. Drugim językiem obcym jest język rosyjski lub język niemiecki. Kandydaci wybierają drugi język na etapie
składania wniosków.
4. Podział na grupy drugiego języka obcego nastąpi we wrześniu, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi
szkoły. Pierwszeństwo w przydziale do wybranej grupy językowej drugiego języka obcego mają kandydaci
kontynuujący naukę tego języka, a w następnej kolejności kandydaci z wyższą liczbą punktów uzyskanych
na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego na poziomie podstawowym.
5. W drugim półroczu pierwszej klasy uczniowie będą mogli dokonać wyboru dwóch rozszerzeń (zgodnie
z możliwościami organizacyjnymi szkoły). Przedmioty przewidziane do realizacji w zakresie rozszerzonym,
od drugiej klasy LO to:
•

język polski i historia,

•

biologia i chemia,

•

matematyka i geografia

§3
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego m. st.
Warszawy.
3. Kandydaci zapisują się do systemu rekrutacji elektronicznej kierując się wyłącznie dyscypliną sportową.
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§4
KRYTERIA REKRUTACJI
DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
1. Do LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego mogą kandydować tylko uczniowie, których stan zdrowia
pozwala na intensywne uprawianie sportu i posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania
danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
2. Orzeczenie lekarskie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.
3. Kandydaci powinni przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego lub
mistrzostwa sportowego.
4. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu.
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje informację o ilości punktów zdobytych podczas
próby sprawności fizycznej oraz czy kandydat ją zaliczył.
6. W rekrutacji do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego biorą udział wyłącznie
kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik próby sprawności fizycznej (tj. zaliczyli próg punktowy).
7. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej, niż liczba wolnych
miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności
fizycznej.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z: języka polskiego, matematyki, biologii
i języka angielskiego.
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
•

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,
•

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
•

wielodzietność rodziny kandydata,

•

niepełnosprawność kandydata,

•

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

•

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•

objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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§5
PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
1. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej. Próba sprawności fizycznej jest
przeprowadzana wyłącznie przez nauczycieli wskazanych przez Dyrektora LXII LO MS.
2. Zasady przeprowadzania próby sprawności fizycznej dla poszczególnych dyscyplin sportowych oraz
liczba punktów możliwych do zdobycia zostały określone przez związki sportowe właściwe dla danej
dyscypliny.
3. W rekrutacji do grupy sportów indywidualnych, dla sportów różnych, m.in. żeglarstwo, windsurfing,
łucznictwo, baseball, kolarstwo szosowe, karate, w celu porównania poziomu sportowego kandydatów
przeprowadzone zostanie pięć wybranych prób międzynarodowego testu sprawności fizycznej.
4. Za próbę sprawności fizycznej, po przemnożeniu przez współczynnik właściwy dla danej grupy
rekrutacyjnej, kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Próg zaliczenia próby (tj. pozytywny wynik próby) został określony przez związki sportowe właściwe dla
danej dyscypliny. Kandydaci, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku, nie będą brani pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

§6
ZASADY PUNKTACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
W postępowaniu rekrutacyjnym brani są pod uwagę jedynie kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik próby
sprawności fizycznej (zaliczyli próg punktowy), określony przez związki sportowe. Za próbę sprawności
fizycznej kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w pierwszym etapie rekrutacji,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wynik egzaminu gimnazjalnego, gdzie wynik procentowy z danej części egzaminu mnożymy przez
współczynnik 0,2
•

wynik egzaminu z historii i wos – maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

•

wynik egzaminu z języka polskiego – maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

•

wynik egzaminu z przedmiotów przyrodniczych – maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

•

wynik egzaminu z matematyki – maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

•

wynik egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym – maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

łącznie za wynik egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać 100 pkt.
2. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów:
•

języka polskiego

•

matematyki

•

języka angielskiego

•

biologii

za oceny z w/wym przedmiotów kandydat może otrzymać następującą ilość punktów:
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•

18 pkt – stopień celujący

•

17 pkt – stopień bardzo dobry

•

14 pkt – stopień dobry

•

8 pkt – stopień dostateczny

•

2 pkt – stopień dopuszczający
= łącznie 72 pkt

3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 pkt
5. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1)

2)

uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty tytułu:
a)

finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b)

laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

c)

finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim tytułu:
a)

finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 pkt

b)

laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 4 pkt

c)

finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 3 pkt

3)

4)

uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
a)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b)

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

c)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

d)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

e)

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

f)

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

b)

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt

c)

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt

d)

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 7 pkt

e)

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 pkt

f)

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 2 pkt

5)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione w punktach 1-4), artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)

międzynarodowym – 4 pkt

b)

krajowym – 3 pkt

c)

wojewódzkim – 2 pkt

d)

powiatowym – 1 pkt

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,
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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.
Łącznie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać 200 pkt.
Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•

wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 punktu,

•

niepełnosprawność kandydata – 0,1 punktu,

•

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 0,1 punktu,

•

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 punktu,

•

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 punktu,

•

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 0,1 punktu,

•

objęcie kandydata pieczą zastępczą – 0,1 punktu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej jego części
sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia podstawowej określa § 8. 1.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r (Dz.U z 2017 r. poz. 586)

§7
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. 8 – 19 maja do godz. 15:00 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły:
• wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów
• orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej
• pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
2. 22 – 31 maja – przeprowadzanie próby sprawności fizycznej.
Dokładne terminy oraz zasady przeprowadzania próby dla poszczególnych dyscyplin sportowych będą
podane na stronie internetowej szkoły.
Do próby sprawności fizycznej kandydat przystępuje tylko w jednym terminie.
3. Do 9 czerwca do godz. 15.00 – ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej – podanie ilości
uzyskanych punktów i informacji o zaliczeniu progu punktowego.
4. 16 – 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość zmiany wyboru szkoły lub oddziału – na tym etapie nie ma
już możliwości dodania do listy preferencji szkoły sportowej.
5. 21 czerwca, godz. 13.00 – dodatkowy termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej – dla
kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do próby w maju.
6. 23 – 28 czerwca do godz.16:00 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły:
•

kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (oryginał do wglądu)

•

kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał do wglądu)

•

2 podpisane fotografie
Strona 6 z 8

7. 5 lipca do godz. 16:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
8. 6 – 14 lipca do godz. 16:00 – składanie dokumentów:
•

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

•

oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Złożenie w/wym dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia przez nauki w LXII LO.
9. 14 lipca do godz. 16:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§8
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się
postępowanie uzupełniające w następujących terminach:
1.

10 – 14 sierpnia do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z orzeczeniem lekarskim,
pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego i kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym.

2.

16 – 23 sierpnia – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie podeszli do próby
organizowanej przez LXII LO MS w maju.

3.

Do 24 sierpnia do godz. 12.00 – ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej.

4.

28 sierpnia do godz. 16.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5.

29 – 30 sierpnia do godz.16.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci złożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6.

31 sierpnia do godz. 16.00 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych.

§9
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany przez kandydata
i rodziców / opiekunów prawnych.
2. Aktualne orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej. W/w orzeczenie wymagane jest na etapie składania podań, z uwagi na
udział kandydata w próbie sprawności fizycznej. Kandydaci nieposiadający aktualnego orzeczenia nie
będą mogli przystąpić do próby sprawności fizycznej.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał + kopia).
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał + kopia).
5. Pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.
6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia i adres zamieszkania).
Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje pominięcie kandydata
w dalszych etapach rekrutacji.
Uczeń przyjęty do szkoły zobowiązany jest dostarczyć we wrześniu kartę zdrowia.
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§ 10
INNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI
1.

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej LXII LO MS Dyrektor
szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (SKRK) i wyznacza jej przewodniczącego.

2.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w widocznym miejscu
na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości
list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem
przewodniczącego SKRK.

3.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub dorosły kandydat może wystąpić do SKRK z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub dorosłego
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.

5.

Rodzic kandydata lub dorosły kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
SKRK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

6.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia SKRK w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
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