Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
4–letniego XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 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 późn. zm.).
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.
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
§1
Dyrektor Szkoły powołuje
przewodniczącego.

szkolną

komisję
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rekrutacyjną

i

wyznacza

jej

§2
Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad działaniem szkolnej komisji
rekrutacyjnej.
§3
Dyrektor może dokonywać zmian w składzie szkolnej komisji rekrutacyjnej, w tym
osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
§4
Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza Dyrektor Szkoły.
§5
Liceum przeprowadza nabór do niżej
absolwentów szkół podstawowych:
Lp.

1.

2.

wymienionych

klas

pierwszych

dla

Przedmioty z
Przedmioty punktowane
Symbol
rozszerzonym programem
Języki obce uwzględniane w procesie
oddziału
nauczania
rekrutacji
– klasa sportowa piłka
j. polski
nożna dziewcząt i
matematyka
chłopców
język obcy
rozszerzenia: język
Język angielski, geografia/edukacja dla
IA
angielski, geografia,
język niemiecki
bezpieczeństwa (do
biologia,
wyboru najlepszy wynik)
– patronat Bruk Bet
Termalica SA
– klasa sportowa piłka
siatkowa dziewcząt i
chłopców
rozszerzenia: język
angielski, geografia,
biologia
– patronat Grupa Azoty
PWSZ Jedynka Tarnów

j. polski
matematyka
język obcy
język angielski
geografia/edukacja dla
język niemiecki
bezpieczeństwa (do
wyboru najlepszy wynik)

IB

§6
Komisja rekrutacyjna organizuje rekrutację w następujących terminach:
1. Składanie dokumentów:
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Od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godziny 15:00 należy złożyć:





wniosek o przyjęcie do szkoły (jeżeli jest to szkoła pierwszego
wyboru, jeżeli XXI LO Sportowe jest szkołą kolejnego wyboru wniosek
o przyjęcie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru),
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub
oddziału sportowego.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 17 maja do 21 lipca 2021 r.
3. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej dala kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do klas sportowych:
a. 7.06.2021 r. (poniedziałek), godzina 16:00, sala gimnastyczna, boisko
sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15,
33-100
Tarnów
- test sprawnościowy – klasa sportowa – siatkówka chłopców i dziewcząt
b. 8.06.2021 r. (wtorek), godzina 16:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe
przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33-100
Tarnów
- test sprawnościowy - klasa sportowa - piłka nożna chłopców
i dziewcząt

4. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej dala kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do klas sportowych w II terminie (dla kandydatów, którzy z przyczyn
niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w I terminie):
a. 5.07.2021 r. (poniedziałek), godzina 16:00, sala gimnastyczna, boisko
sportowe przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15,
33-100 Tarnów
- test sprawnościowy - klasa sportowa - piłka nożna chłopców
i dziewcząt
c. 6.07.2021 r. (wtorek), godzina 16:00, sala gimnastyczna, boisko sportowe
przy XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym, ul. Szujskiego 15, 33-100
Tarnów

3

- test sprawnościowy – klasa sportowa – siatkówka chłopców i dziewcząt

Dla kandydatów do klasy - piłka nożna przeprowadza się:
I.
II.

III.

PRÓBA SZYBKOŚCI
Bieg sprinterski na dystansie 30 m. Start z pozycji stojącej (dwie próby).
PRÓBA MOCY
Skok w dal z miejsca (dwie próby). Zawodnik staje za linią, po czym
z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość.
PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI
Beep Test - jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej
prędkości, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika
jest przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest
podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa się
prędkość.

IV.
TECHNIKA
o Żonglerka – piłki nogą lewą i prawą na przemian, w kwadracie 4m na 4m
(czas max. 45 sekund) kandydat podbija piłkę nogą z podłoża. Kandydat ma
dwa podejścia. Liczony jest czas utrzymania piłki w górze.
o Prowadzenie piłki - zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak
najszybciej z linii startu dookoła tyczek po dwóch stronach (odległość
między tyczkami – A, B, C, D - wynosi 9 metrów ) do linii mety.
o Strzał do bramki – zawodnik po krótkim prowadzeniu piłki, mija tyczkę
zwodem i oddaje strzał na bramkę z odległości 20 metrów w wyznaczone
jej sektory. Najwyżej punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w środek
bramki. Każdy zawodnik ma 4 powtórzenia – 2 razy strzał prawą nogą,
2 razy lewą nogą. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed przekroczeniem linii
bramkowej jest 1 pkt.
Dla kandydatów do klasy – piłka siatkowa przeprowadza się:
I.
II.
III.

IV.

PRÓBA SZYBKOŚCI
Bieg na dystansie 30 m. Start z pozycji stojącej ( dwie próby ).
PRÓBA SIŁY RAMION
Rzut piłką lekarską oburącz w przód znad głowy – 2 kg (dwie próby)
PRÓBA ZWROTNOŚCI
Wykonanie 3-krotnego biegu zygzakiem („koperta”) po czworoboku
o wymiarach 3 x 5 m wyznaczonego pachołkami.
PRÓBA SKOCZNOŚCI
Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż (dwie próby)
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V. TECHNIKA
o ćwiczący po przyjęciu postawy siatkarskiej wykonuje z własnego podrzutu
odbicia piłki na przemian oburącz sposobem dolnym i górnym na wysokość
większą niż 1 metr nad głową (ćwiczenie wykonywane jest w obszarze koła
o średnicy 3,60 m). Ocenie podlega pozycja siatkarska oraz technika
wykonywania odbić.
o Zagrywka stacjonarna tenisowa - kandydat wykonuje siedem zagrywek zza
linii końcowej boiska w oznaczone pola, ograniczone linią ataku oraz liniami
wytyczonymi w odległości 2 m od linii końcowej i bocznej. Liczy się celność
wykonania.
Maksymalny wynik testu sprawnościowego dla kandydata do każdej klasy sportowej
wynosi 50 punktów. Kryterium zaliczeniowe testu sprawności fizycznej dla
kandydata wynosi 30 punków.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: 17 czerwca 2021r.
godzina 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w II terminie:
9 lipca 2021 r. godzina 12:00
7. Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 25 do 14
lipca 2021 r. do godziny 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r. – godzina
12:00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie
zostały złożone wcześniej (por. punkt 7) – do 23 lipca – 30 lipca 2021 r. do
godziny 15:00
8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły
– 2 sierpnia 2021 r. – godzina 14:00.
§7
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły
podstawowej.
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2. Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/22 przeprowadzona zostanie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki oraz
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły
jako uwzględnione w procesie rekrutacji
b) liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej;
4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
5. Do klas sportowych w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym przyjmowani
będą kandydaci, którzy obowiązkowo spełnią następujące warunki:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej;
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
lub oddziału;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
d) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba
wolnych miejsc w oddziałach sportowych, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej;
e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
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ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
i. 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 ponad
wojewódzkim,
ii. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

§8
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
b) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2
Ustawy o systemie oświaty mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem
następujące dokumenty, w przypadku:
 wielodzietności rodziny kandydata - OŚWIADCZENIE o wielodzietności
rodziny kandydata,
 niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców
kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata czy też
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – ORZECZENIE o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym 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.),
 objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający 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.),
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samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dokumenty, takie jak orzeczenia o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu czy dokument
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, są składane w oryginale,
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez szkołę pierwszego wyboru
kandydata.
c) kandydaci z większym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu
ósmoklasisty,
d) kandydaci z wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
§9
O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
1. za wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu), dla zadań z zakresu:
a. języka polskiego – maksymalnie 35 pkt
b. matematyki – maksymalnie 35 pkt
c. języka obcego nowożytnego – maksymalnie 30 pkt
2. jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia
gimnazjum z czterech przedmiotów według poniższych zasad:
a. celujący - 18 pkt.,
b. bardzo dobry - 17 pkt.,
c. dobry - 14 pkt.,
d. dostateczny - 8 pkt.,
e. dopuszczający - 2 pkt.
3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
4. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
5. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej - maksymalnie 18 pkt ,
6. Za wynik uzyskany na teście sprawności fizycznej od 0 – 50 pkt (minimalna liczba
punktów do zaliczenia testu wynosi 30 pkt).

§10
1. O kolejności na liście kandydatów do Szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.
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2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście
kandydatów
3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do
oddziału, w którym są wolne miejsca.
4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.
5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ
prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
§11
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do Liceum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z w/w wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczynę 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 Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
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