
 
 

Regulamin przyjęć kandydatów do X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Kielcach na rok szkolny 2018/2019 

 
 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 

do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).  

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60), 

4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016. poz. 1943), 

       5)    Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie    

             określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do    

             publicznych szkół  podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjlanych klas I    

            publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo      

            oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. 

      6)    Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i  

             sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach      

            następnych. 

     7)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania  

            rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli szkół i placówek (Dz. Uz 2017 r. poz. 610) 

         

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Rekrutacja do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego  
w Kielcach na rok szkolny 2018/2019 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego. 
 
2.  W roku szkolnym 2018/2019 w X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego  
w Kielcach planuje się utworzenie 5 klas pierwszych. 
3. Oferta edukacyjna X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach:          

 
L. p. 

 
klasa 

 
Przedmioty 
rozszerzone 

 
Języki obce 

Przedmioty  
punktowane 

 
Planowana liczba 

uczniów 
 

pierwszy 
 

drugi 

1.  
1A 

mistrzostwa sportowego – 
piłka nożna chłopców 

 
 

 
 

biologia 
chemia 

język angielski 

 
 

j. angielski 

 
j. niemiecki / 

j. rosyjski 

język polski, 
matematyka, język 
obcy nowożytny, 

wychowanie 
fizyczne 

 
 

25 



 
2. 
 
 
 
 
 

1B 
mistrzostwa sportowego –  

piłka siatkowa 

biologia 
chemia 

język angielski 

 
 

j. angielski 

 
j. niemiecki / 

j. rosyjski 

język polski, 
matematyka, język 
obcy nowożytny, 

wychowanie 
fizyczne 

 
 

25 

 
3. 
 

1C 
mistrzostwa sportowego – 

piłka ręczna 

biologia 
chemia 

język angielski 

 
 

j. angielski 

 
j. niemiecki / 

j. rosyjski 

język polski, 
matematyka, język 
obcy nowożytny, 

wychowanie 
fizyczne 

 
 

25 

   4. 
 

 
1D 

ogólnodostępna 
biologiczno -chemiczna 

 

 
biologia 
chemia 

język angielski 

 
j. angielski 

 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
 
 

język polski, 
matematyka, język 
obcy nowożytny, 

biologia lub chemia 

 
33 

 
   5. 

 
1E 

ogólnodostępna 
prawo i bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

 
historia 

wiedza o 
społeczeństwie 
język angielski 

 
 
 

j. angielski 

 
j. niemiecki/ 

 
j. rosyjski 

język polski, 
matematyka, język 
obcy nowożytny, 

wiedza o 
społeczeństwie 

 
 
 

33 

 
 
4. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. 
Józefa Wybickiego w Kielcach jest: 

 ukończenie gimnazjum  
 suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum, punktów za inne osiągnięcia oraz punktów za świadectwo z wyróżnieniem.   

  
 
 

II. INFORMACJA O TEŚCIE KOMPETENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH DLA KANDYDATÓW 
DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 
Warunkami przyjęcia do klas mistrzostwa sportowego jest zaliczenie testu sprawnościowego w terminie:  
 
25 lub 26.04.2018 r. o godz. 9.00 
5 lub   6.06.2018 r. o godz. 9.00 
 
w hali sportowej ZSP nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90  
 
Test sprawnościowy obejmuje: 
 
Piłka nożna 
- bieg na dystansie 30 m  
- skok w dal z miejsca 
- beep test 
- żonglerka zadaniowa piłki w cyklu stopa – głowa 
- prowadzenie piłki po linii łamanej 
- ocena umiejętności w grze 3x3 do 7x7 
 
Piłka ręczna 
- wyskok dosiężny 
- bieg na 60 m oraz 300  



- siła ( ugięcie ramion w podporze przodem) 
- bieg ,,po kopercie – zygzakiem” 
- test Coopera (bieg ciągły 12 min.) 
- oraz testy pozycyjne dla bramkarza i zawodników 
 
Piłka siatkowa 
-wyskok dosiężny z nabiegu (do ataku),  
-odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w kole,  
- rzut w przód piłką lekarską 2 kg, 
- T- test (ocena zwinności), 
- pomiar wzrostu.     
 
Test zaliczany jest na zasadzie - zdał lub nie zdał. 
 
WAŻNE !!! 
Kandydaci zgłaszają się z: 

 zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do testu sprawnościowego z danej dyscypliny,  
 pisemną zgodą rodziców na udział w teście  
 obuwiem i strojem sportowym. 

 
 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 
 

 
1.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny 

z  języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów wynosi 200  w tym: 

 
1)  liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

- 100, 

2)  liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 
 

z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych 

przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia gimnazjum – 72 pkt. 

2.   Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów za 

oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydata i wynosi łącznie 100  punktów.  Wyniki  

egzaminu  gimnazjalnego  (zawarte  w  zaświadczeniu  o  szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone  

w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego, 
 

b)   historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 

c)   matematyki, 
 

d)   przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 
 

e)   języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego 

zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 

 



3.   Do  punktacji  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów  przyjmuje  się  oceny  z  czterech  przedmiotów 

obowiązkowych określonych w tabeli przedstawiającej ofertę edukacyjną szkoły. 

 
4.   Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przyznaje się w następujący sposób: 

 
• celujący – 18 pkt, 

 
• bardzo dobry – 17 pkt, 

 
• dobry – 14 pkt, 

 
• dostateczny – 8 pkt, 

 
• dopuszczający - 2 pkt. 
 

5.    Maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny wynosi 72. 
 
 

6.   Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 18 punków za osiągnięcia wyszczególnione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum: 
 
 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty : 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 pkt, 
 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub i interdyscyplinarnego- 

przyznaje się 7 pkt, 

c)  dwóch  lub  więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub  interdyscyplinarnego – 
 

przyznaje się 5 pkt, 
 

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 7 pkt; 
 

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt; 
 

f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3 pkt. 
 
2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 
 
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy lub innych  o charakterze artystycznym lub sportowym, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły 
 

Ranga 
 

zawodów 

Zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe 

Międzynarodowe 4 pkt 

Krajowe 3pkt 

Wojewódzkie 2 pkt 

powiatowe 1 pkt 

 
 
 
 
 



4) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego, jako 

systematyczna, dobrowolna, (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność 

wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt. 

5)  Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane 

zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminów zawodów z wyłączeniem 

wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo; 

6) Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe uwzględniane w posterowaniu rekrutacyjnym absolwentów 

gimnazjów do  szkół publicznych  ponadgimnazjalnych zostały określone w części B Komunikatu 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz latach następnych. 

7) W przypadku  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia, 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 

pkt. 

7.  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 z jednego przedmiotu, przyjmowani są do Szkoły niezależnie od wymogów, o których mowa  

w Kryteriach rekrutacji i zasadach naboru do klas pierwszych. 

 
8.  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  2018/2019  uczeń  przybywający  z  zagranicy  jest 

przyjmowany do szkoły zgodnie z przepisami  Rozporządzenia MEN z dnia 9 września 2016 roku (Dz. U Nr 653 

z 2016 r. poz. 1453). 

 

IV. OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 

art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 



b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub 

dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę  

z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny 

wyrażonej w stopniu: 

 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 
 
 



V.TERMINARZ REKRUTACJI 

 
 

lp. Data Postępowanie 

 
 

1 

 
 

14.05.-20.06.2018r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym . 

  
2 

 
22-26 czerwca 2018r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

do 9 lipca 2018r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły 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 USO  

4 
 

10 lipca 2018r. 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do X LOMS w Kielcach. 

 
 

5 

 
 

do  13 lipca 2018 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w X LOMS  
w  Kielcach przez kandydata, który dostarcza oryginał 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

 
Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest, jako 

jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do X LOMS w  Kielcach. 

 

 
 

6 
 

18 lipca 2018 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 
 
 

7 

 
 
 

18 lipca 2018 

 
Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły 

o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 

 
 

1 

 
 

19 lipca- 20 lipca 2018r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu uzupełniającym. 

 
 

2 

 
 

do 3 sierpnia 2018 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym. 

  
 

do 8 sierpnia 2018r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym 



 
 
 
 

VI. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

1.  Na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z wyżej opisaną punktacją.  
 

2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, na II etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego  

w III etapie brane są pod uwagę 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. 
 

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

4.  Jeżeli w wyniku trzech etapów postępowania rekrutacyjnego nadal istnieją równorzędne wyniki,  

o przyjęciu kandydata do Szkoły decydują kryteria szczegółowe rozpatrywane w następującej kolejności: 

a.   łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, 
 

b.  łączna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki i przedmiotów 

przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii, geografii) – dla kandydata do oddziałów A, B, C, D 

c. łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego, historii i 

wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - dla 

kandydata do oddziałów  E,  

d.   wyższa ocena z przedmiotu dodatkowo punktowanego przez szkołę dla danego oddziału, 
 

e.   ocena zachowania. 
 

  
 

do 13 sierpnia 2018r. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w X LMS w  Kielcach 
przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

  
21 sierpnia 2018 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 

  
21 sierpnia 2018 

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły  
o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły traktowane jest, jako 
jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do X LMS w  Kielcach 



 
 
VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego podpisany przez kandydata, jego 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Kopia  świadectwa  ukończenia  gimnazjum  oraz  zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu gimnazjalnego 

poświadczone przez Dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat lub poświadczona notarialnie. 

3.   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeżeli nie zostały 

wpisane na świadectwie. 

4.  Dokumenty poświadczające spełnianie przez  kandydata kryteriów rozpatrywanych na  II  i III 
 

etapie postępowania rekrutacyjnego: 
 

•  opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
 

specjalistyczną, 
 

•  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 

•  orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub 

rodzeństwa kandydata, 

•  dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
 

•  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
 

•  akt zgonu jednego z rodziców, 
 

•  oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu  kandydata  lub  niewychowywaniu  żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie: 
 

•  oryginału, 
 

•  notarialnie poświadczonej kopii, 
 

•  urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

•  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
 
Rodzic  lub  opiekun  prawny  składający  oświadczenie  jest  zobowiązany  do  zawarcia   

w  nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.  Sformułowanie  powyższe  zastępuje  pouczenie  o  odpowiedzialności  karnej  za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń. 

Po zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły (tj. od 10 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018r.) wymagane jest dostarczenie 

następujących dokumentów: 

 
a.   oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
b.   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
c.   karty zdrowia, 
d.   dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko), 
 
 
 



 
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY 

 
W terminie 7 dni od ogłoszenia listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Rodzic Kandydata może wystąpić do 

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Kandydata 

do Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez Rodzica Kandydata z wnioskiem. 

Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która  uprawniała  do  przyjęcia  oraz  liczbę  punktów,  którą  

Kandydat  uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzic Kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie  7  dni  od  

dnia  otrzymania.  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  szkoły  służy  skarga  do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach przy ulicy Prostej 10. 

 

Dyrektor  

Ryszard Mańko 

 


