
 
Kryteria rekrutacyjne  

do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  
sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego 

w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. 

 Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, które będą prowadziły rekrutację na 

rok szkolny 2017/2018 do oddziałów Sportowych/mistrzostwa sportowego  

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Typ oddziału / dyscyplina 

1 Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Sportowymi w 
Centrum Kształcenia 
Sportowego 

ul. Lucjana Rydla 49 
70-783 Szczecin 

 

 Klasa sportowa – interdyscyplinarna 
(kajakarstwo olimpijskie i triathlon) 

 Klasa mistrzostwa sportowego - piłka 
ręczna dziewcząt/chłopców 

2  Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowymi w 
Centrum Mistrzostwa 
Sportowego 

ul. Mazurska 40 
70-424 Szczecin 

 

 Klasa mistrzostwa sportowego – piłka 
nożna dziewcząt/chłopców 

 Klasa mistrzostwa sportowego – 
pływanie i boks 

3 XII Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Sportowych 
im. Sportowców Ziemi 
Szczecińskiej 

ul. Małopolska 22 
70-515 Szczecin 

 

Klasa sportowa – piłka ręczna 
dziewcząt/chłopców 

4 XVIII Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Nr 5 im. Józefa 
Wybickiego 

ul. Hoża 3 
71-699 Szczecin 

 

Klasa sportowa - piłka siatkowa 
dziewcząt/chłopców 

I. Warunkiem przyjęcia kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej 
szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej jest: 

a) posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego 
orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało wydane 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 
lekarza, 

b) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, 

c) uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (termin i szczegółowe informacje 
podane będą na stronach internetowych szkół), 

d) posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum. 

II. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających ww. warunki jest większa niż liczba 
wolnych miejsc w szkole lub oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów. 



 
III. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i 
dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, 
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) 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 ponadwojewódzkim, 

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

Liczba punktów, które można uzyskać za: wyniki egzaminu gimnazjalnego, świadectwo 
ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum i sposób przeliczania na punkty powyższych kryteriów, jak również 
dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów są takie same jak 
w przypadku kandydowania do oddziałów ogólnodostępnych. 

IV. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do szkół i oddziałów sportowych, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnegosą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów są takie same jak 
w przypadku kandydowania do oddziałów ogólnodostępnych. 



 
V. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.), są przyjmowani w pierwszej 
kolejności, jeżeli spełniają następujące warunki: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 
uprawiania danego sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, 

3) uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w 
danej szkole lub danym oddziale, 

4) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

 


