Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, tel. 91 488 52 88

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
w Szczecinie
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24 /2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych:
Termin w rekrutacji
zasadniczej
od 9 maja 2017 r.
(wtorek) do 21 czerwca
2017 r. (środa) do godz.
15.00
od 9 maja 2017r.
(wtorek) do 23 maja
2017r. (wtorek) do godz.
15.00

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Możliwość elektronicznego
wypełniania wniosku na stronie: www.nabor.pcss.pl/szczecin
Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału
dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły sportowej, szkoły mistrzostwa
sportowego oraz oddziałów sportowych, jak również szkoły z oddziałem międzynarodowym wraz
z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy (wydrukowany ze strony NABÓR 2017),
2. pisemne oświadczenie podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) – zgoda na
uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły),
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od 24 maja 2017r.
(środa) do 12 czerwca
2017r (poniedziałek)

3. pisemne oświadczenie podpisane przez oboje rodziców- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przyszłego ucznia i wykorzystanie wizerunku na potrzeby szkoły (druk do pobrania ze strony
internetowej szkoły),
4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego o braku
przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu, kserokopia
karty zdrowia sportowca,
Dodatkowe dokumenty dla kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – pływanie/boks/sporty wodne:
1. licencja zawodnika wydana przez właściwy związek sportowy,
2. zaświadczenie o posiadaniu II klasy sportowej wydane przez właściwy związek sportowy lub pisemna
informacja od trenera o poziomie sportowym kandydata.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie
oświaty
Dyscyplina sportu
pływanie

piłka nożna dziewcząt

piłka nożna chłopców
boks

Termin testu
06 czerwca 2017
wtorek
godz. 10.00
25 maja 2017 r.,
czwartek
godz. 18.00
25 maja 2017 r., czwartek
godz. 12.00
29 maja 2017r.,
poniedziałek
godz. 17.00

Miejsce testu
Pływalnia Floating Arena

Stadion, ul. Karłowicz 28,
boisko nr 7
Stadion, ul. Karłowicz 28,
boisko nr 4
Sala SDS, ul. Wąska 16
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do 14 czerwca 2017r.
(środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

od 23 czerwca 2017r. do
27 czerwca 2017r.
(wtorek) do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wymagane dokumenty:

do 29 czerwca 2017r
(czwartek)

do 03 lipca 2017r.
(poniedziałek) do godz.
15.00
do 07 lipca
2017r.(piątek) do godz.
12.00

1. 2 zdjęcia do dokumentów o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane na odwrocie),
2. opcjonalna deklaracja rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca uczestnictwa dziecka w lekcjach
religii i etyki (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły),
3. kserokopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w
art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Wymagane dokumenty:
1. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
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dnia 26 lipca 2017r.
(środa) do godz. 12.00
do 26 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Internaty, z którymi szkoła współpracuje:
1. Szkolna Bursa integracyjna, ul. Zygmunta Starego 1, www.bursaintegracyjna.szczecin.pl/rekrutacja
2. Internat Zespołu Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3, www.zs4.szczecin.pl/rekrutacja
3. Piłka nożna chłopcy - Internat Szkół Salezjańskich, ul. Ku Słońcu 124, www.szkolysalezjańskie.pl
Komplet dokumentów do złożenia w internacie należy pobrać ze stron internetowych ww. placówek, jak można również otrzymać w
sekretariacie Centrum Mistrzostwa Sportowego. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście do wyżej wymienionych internatów.
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