
Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

Miedź Legnica w Legnicy na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.
zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.
U. 2017 r.poz. 60 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
4.  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 r. poz. 1737 z późn. zm.).
5. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

                                                                     § 1           

                                                      Informacje ogólne 

1.  Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury

kwalifikacyjnej  obowiązujące  w  danym  roku  szkolnym  oraz  terminy  i  podaje  je  do

publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie  na  stronie  internetowej  oraz  podanie

informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2.  Całością  prac  związanych  z  przyjmowaniem  kandydatów  do  klas  pierwszych  kieruje

Szkolna Komisja  Rekrutacyjna,  powołana przez dyrektora  w porozumieniu  z  organem

prowadzącym szkołę.  W skład  komisji  wchodzi  co  najmniej  3  nauczycieli.  Zadaniem

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) weryfikacja  złożonych  wniosków  (podań)  w  zakresie  spełniania  przez  kandydatów

kryteriów;

3) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów przyjętych

i nieprzyjętych do szkoły.

3.  Podstawą  przyjęcia  ucznia  do  szkoły  jest  wynik  procedury  kwalifikacyjnej.  Decyzję

o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.  Od decyzji Szkolnej Komisji

Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

4.  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszej,  drugiej  i trzeciej  liceum o

profilu piłka nożna.



5.   Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym

poziomie sportowym.                                                         

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

Miedź Legnica w Legnicy o specjalności piłka nożna mogą ubiegać się absolwenci szkoły 

podstawowej, którzy posiadają: 

1)  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej;

3)  pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły. 

2.  Przy  przyjmowaniu  do  szkoły  uwzględnia  się  umiejętności  i  predyspozycje  sportowe,

a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne.

3.  O przyjęciu do liceum decydują:

1)  wyniki  próby  sprawności  fizycznej  potwierdzone  rekomendacją  Dyrektora  Akademii

Piłkarskiej  Miedź  Legnica,  a  w  dalszym  postępowaniu  rekrutacyjnym  wyniki

dydaktyczne;

2)  wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:

    a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku

nauki  w  szkole  podstawowej,  zawarte  w zaświadczeniu  o  szczegółowych  wynikach

egzaminu;

    b)  liczba  punktów  uzyskanych  za  oceny,  zawarte  w  świadectwie  ukończenia  szkoły

podstawowej z języka polskiego, matematyki, biologii, języka obcego nowożytnego;

    c) liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

    d) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej.

4.  Kandydaci  z  oceną  naganną z  zachowania  nie  będą  brani  pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym.

5.  Listę  kandydatów  przyjętych  do  szkoły  ustala  się  wg  malejącej  liczby  uzyskanych

punktów, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych oddziałach oferowanych przez

szkołę. 

6.  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjna  nie  ustala  minimalnej  liczby  punktów  decydującej

o przyjęciu kandydata do szkoły. 

7.  W  przypadku  uzyskania  równorzędnej  liczby  punktów  rekrutacyjnych  pierwszeństwo

przysługuje kandydatom:



1)  z wyższą liczbą punktów testów sprawnościowych;

2)  z wyższą oceną z zachowania.

8.  Możliwe  jest  przyjmowanie  uczniów  również  w  ciągu  roku  szkolnego  poza  głównym

okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc. 

 

§ 3

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 300 punktów rekrutacyjnych, z czego: 

1)   100  punktów  za  testy  sprawności  fizycznej,  przyznawane  zgodnie  z  Regulaminem

Oceniania Prób Sprawnościowych,

2) 200 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej:

a)  100  punktów  rekrutacyjnych  za  wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  wyrażone  w  skali

procentowej:

język polski 100% x 0,35 = 35 pkt.,

matematyka 100% x 0,35 = 35 pkt.,

język obcy nowożytny 100% x 0,3 = 30 pkt.,

b) 72 punkty za oceny otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka

polskiego, matematyki, biologii, języka obcego nowożytnego (w przypadku dwóch języków

brana jest pod uwagę ocena wyższa), zgodnie z zasadą:

 18 punktów - ocena: celująca

 17 punktów - ocena: bardzo dobry

 14 punktów - ocena: dobry

 8 punktów - ocena :dostateczny

 2 punktów - ocena dopuszczająca

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia 
do sprawdzianu ósmoklasisty:

za ocenę celującą – po 35 punktów

za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

za ocenę dobrą – po 25 punktów

za ocenę dostateczną – po 15 punktów

za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego: 



za ocenę celującą – 30 punktów 

za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 

za ocenę dobrą – 20 punktów 

za ocenę dostateczną – 10 punktów 

za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

c) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:

za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt.,

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej- 3 pkt.

maksymalnie 18 punktów za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

szczególne  osiągnięcia  z  zawodów  wiedzy,  konkursów  przedmiotowych,  zawodów

sportowych wymienionych w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym:

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

  za 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 – 10 punktów,

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

  za 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 – 
10 punktów,

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

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

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

  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 punkty,
 krajowym – 3 punkty,
 wojewódzkim – 2 punkty,
 powiatowym – 1 punkt.

§ 4

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Składanie podań o przyjęcie do liceum może odbywać się drogą elektroniczną. Kandydaci

przystępujący do rekrutacji w terminie głównym powinni je przesłać do 8 kwietnia 2022 r.

na adres: szkola@miedzlegnica.eu. Przesłanie podania jest równoznaczne ze zgłoszeniem

na testy sprawnościowe.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum w dniu testów sprawnościowych powinni

złożyć niżej wymienione dokumenty w formie papierowej:  

1)  podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania),              

2)   pisemną zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej (do pobrania),

3) kserokopię  książeczki  (karty)  zdrowia  sportowca  lub  zaświadczenie  lekarskie  o  braku
przeciwwskazań  zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej w przypadku
braku karty zdrowia sportowca (do pobrania).
4.   Termin główny testów sprawnościowych -  10 kwietnia 2022 r.

5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną po dwóch tygodniach od

testów sprawnościowych (informacja telefoniczna pod numerem 76 720-82-32).

mailto:szkola@miedzlegnica.eu


6. Próby sprawności fizycznej - uzupełniające odbędą się po zebraniu odpowiedniej liczby

zainteresowanych kandydatów. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie

internetowej szkoły www.szkolamiedzlegnica.eu

7. Od  24 czerwca 2022 r. do  4 lipca 2022 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o:

1)   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i ostatniego świadectwa licealnego

w przypadku kandydatów do klas wyższych niż pierwsza;

2)   oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

3)   informację o uczniu (formularz do pobrania ze strony internetowej szkoły),

4)   kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej);

5)   orzeczenie  lekarskie  potwierdzające  bardzo dobry stan  zdrowia wydane przez  lekarza

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (wzór do

pobrania);

6)  3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie).

8. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 5 lipca 2022 r. (informacja telefoniczna

pod numerem 76 720-82-32 ).

9. Postępowanie uzupełniające trwa do  31 sierpnia 2022 r. 

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

kandydatów  nieprzyjętych,  rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wystąpić  do

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

2.  Uzasadnienie  sporządza  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  wpłynięcia  wniosku  rodzica

kandydata.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny  odmowy  przyjęcia,  w  tym  najniższą  liczbę

punktów,  która  uprawniała  do  przyjęcia  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat  uzyskał  w

postępowaniu rekrutacyjnym.

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

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do

sądu administracyjnego.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.


