
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 

✓ do oddziału Ogólnokształcącego 

✓ do oddziału Ogólnokształcącego Sportowego 

✓ do oddziału Mistrzostwa Sportowego 

 

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

– LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W PRUSZKOWIE UL. GOMULIŃSKIEGO 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737).  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. (Dz. U. poz. 493 z późń.zm.). 

4. Komunikat MEN z dnia 28 stycznia 2021r. –Terminy postępowania rekrutacyjnego na 

rok szkolny 2021/2022 
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I. O przyjęcie do pierwszego oddziału Ogólnokształcącego może ubiegać się absolwent 

szkoły podstawowej, a w przypadku oddziału Ogólnokształcącego Sportowego i oddziału 

Mistrzostwa Sportowego absolwent szkoły podstawowej, który przystąpił do próby 

sprawności fizycznej na zasadach określonych przez Polskie Związki Sportowe dla danej 

dyscypliny sportowej. 

 

II. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za: 

• wyniki sprawdzianu ósmoklasisty 

• oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 

• świadectwo z wyróżnieniem 

• inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

DODATKOWO W PRZYPADKU KANDYDATÓW DO: 

 

ODDZIAŁU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO 

• złożenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu wydanego przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza POZ (podstawowej 

opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub ważnej karty 

zdrowia sportowca, 

• złożenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do szkoły sportowej, 

• złożenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przystąpienie do próby sprawności 

fizycznej, 

• przystąpienie do prób sprawności fizycznej zgodnie z wytycznymi Polskich Związków 

Sportowych dla danej dyscypliny: 
 

a) Polski Związek Piłki Nożnej 

b) Polski Związek Piłki Siatkowej 

c) Polskiej Związek Koszykówki 

d) Polski Związek Pływacki. 

• przystąpienie do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego  

podanym w Harmonogramie Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej 

szkoły. 

 

ODDZIAŁU SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

• złożenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu wydanego przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza POZ (podstawowej 

opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu lub ważnej karty 

zdrowia sportowca, 

• złożenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do szkoły sportowej, 

• złożenie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przystąpienie do próby sprawności 

fizycznej, 

• przystąpienie do prób sprawności fizycznej (przeprowadzonych na terenie szkoły) 

zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej i uzyskanie z prób sprawności 
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fizycznej minimum 70 punktów pod warunkiem, że kandydat w każdej z prób 

zawartych w teście uzyskał wynik pozytywny. 

• przystąpienie do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego  

podanym w Harmonogramie Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej 

szkoły. 

Istnieje możliwość zwolnienia kandydata z prób sprawności fizycznej po dostarczeniu 

potwierdzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej udziału w Kadrze Polski lub Kadrze 

Wojewódzkiej w ciągu ostatniego roku (kandydat uzyskuje maksymalny wynik) - zaświadczenie 
należy złożyć razem z orzeczeniem lekarza. 

 

III. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła rekrutuje kandydatów do: 

 

1. oddziału Ogólnokształcącego  

 

• przedmioty rozszerzone – język angielski, wos, geografia 

 

2. oddziałów Ogólnokształcącego Sportowego 

 

a) klasa piłki nożnej 
 

• przedmioty rozszerzone – język angielski, geografia lub biologia 

 

b) klasa piłki siatkowej, koszykówki, pływania sportowego 
 

• przedmioty rozszerzone – język angielski, geografia lub biologia 

• liczba miejsc w poszczególnych dyscyplinach: 

piłka koszykowa chłopców – 15* 

piłka siatkowa dziewcząt i chłopców –15* 

pływanie sportowe – 4* 

* Są to wymagane minimalne liczby kandydatów, aby dana dyscyplina mogła zostać utworzona 

w klasie. 

W przypadku, kiedy do danej dyscypliny nie uda się zrekrutować kandydatów, istnieje 

możliwość stworzenia dodatkowych miejsc w pozostałych dyscyplinach. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Dyrektor szkoły. W takim przypadku będą brani pod uwagę kandydaci  

z najwyższymi wynikami z prób sprawności fizycznej.  

 

3. oddziału Mistrzostwa Sportowego  

• klasa piłki nożnej 

• przedmioty rozszerzone – język angielski, biologia. 
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IV. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na rok 

szkolny 2021/2022 do: 

 

oddziału Ogólnokształcącego 

język polski, matematyka, język angielski, geografia/wos* 
* brany pod uwagę wyższy wynik 

 

oddziału Ogólnokształcącego Sportowego 

język polski, matematyka, język angielski, biologia/geografia* 
* brany pod uwagę wyższy wynik 

 

oddziału Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 

V. Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty: 

• język polski, matematyka mnoży się przez 0,3  

• język obcy nowożytny mnoży się przez 0,2 

VI. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się: 

celujący   18 punktów 

bardzo dobry  17 punktów 

dobry    14 punktów 

dostateczny    8 punktów 

dopuszczający   2 punkty 

VII. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt. 

VIII. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu przyznaje się 3 pkt. 

IX. Punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

ośmioletniej szkoły podstawowej, czyli za: 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

• 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: 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  
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• 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:  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty,  

4. uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów,  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

• 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:  

• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

• krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

• powiatowym – przyznaje się 1 punkt,  

6. w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, 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. 
 

X. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  

w pierwszej kolejności do szkoły. 
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XI. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora danej szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do danego oddziału;  

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

5. 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,  

6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu; 

7. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału 

Ogólnokształcącego Sportowego i oddziału Mistrzostwa Sportowego – wynik 

testu sprawności,  

a) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 

wyżej, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

XII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po etapie opisanym w pkt XI 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 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. Kryteria te mają jednakową wartość.  

XIII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 

nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów,  

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.  
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Procedura odwoławcza:  

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

z wnioskiem (uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

pkt., która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę pkt., którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym). 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

przysługuje złożenie  skargi do sądu administracyjnego. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum 

Ogólnokształcące, ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków reprezentowany przez Dyrektora, 

tel. 22758 89 62, 63, email: sekretariat@zsoispruszkow.pl 

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając 

wiadomość  na adres Administratora.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, 

tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na postawie:  

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz., 910 ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)  

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm) 

c) Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. h RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ 

prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na 

podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z art. 160 prawa 

oświatowego tj. nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, 

a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 

zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa  w art. 22 ust. 

about:blank
about:blank
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1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają 

automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów; 

8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy 

dot. ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia  

w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową 

uczestnictwa w rekrutacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie podejmuje i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

3. Podanie o przyjęcie do szkoły oraz niezbędne dokumenty należy składać według 

procedury składania dokumentów zamieszczonej na stronie internetowej szkoły  

w zakładce dokumenty do pobrania. 

4. Wyniki rekrutacji będą zmieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w budynku 

szkoły. 

 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: 

rekrutacja@zsoispruszkow.pl 

 

lub telefonicznie 577-100-047; 22/758-89-62 


