
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA                 

LICEUM OGÓLNKSZTAŁCONEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

GES SPORT ACADEMY  W  POZNANIU   

przy PRIVATE HIGH SCHOOL GAUDIUM ET STUDIUM 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023        

 

I. Informacje ogólne 

1.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym ustala zasady procedury 

kwalifikacyjnej obowiązującej w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej 

wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach 

rekrutacyjnych. 

2.Zakresem prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klasy o profilu piłka nożna kieruje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu Dyrektorem 

Sportowym. 

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest: 

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym  

2)zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

3)weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów 4)ustalenie 

liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów  

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy 

przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych.  

6)sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.  

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. W roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym  Mistrzostwa Sportowego GES 

SPORT ACADEMY  w Poznaniu planowane jest utworzenie jednej klasy pierwszej  o specjalności 

piłka nożna w liceum czteroletnim.  

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

poziomie sportowym(minimum 23 osoby). 

II. II.     Warunki i kryteria przyjęć  

1.O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  Mistrzostwa Sportowego GES SPORT 

ACADEMY w Poznaniu mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli z wynikiem 

pozytywnym szkołę podstawową oraz którzy posiadają:  

1.1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza: 

1.2)pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy 

1.3) Zaliczą próbę sprawności fizycznej, 

1.4) Zaliczą pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i 

predyspozycje sportowe potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji rekrutacyjnej. 

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

rekrutacyjnym.  

4.Listy Kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

zawierają imię i nazwisko kandydata i uszeregowane są alfabetycznie.  

5.Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydujących o 

przyjęciu kandydata  

6.W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów pierwszeństwo przysługuje 

kandydatom:  

6.1)z wyższą średnią ocen z pierwszego semestru klasy VIII,  



6.2)z wyższą oceną zachowania.  

7. Możliwe jest przyjmowane uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym 

okresem rekrutacji -w miarę posiadanych miejsc. 

III.  Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji  

1.W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania wynosi 100 w tym:  

1.1) 10 punktów test szybkości  

1.2) 10 punktów test mocy  

1.3) 20 punktów test techniki specjalnej prowadzenie piłki 

1.4) 60 punktów gra 

IV. Terminy rekrutacji i dokumenty  

1.Kandydat składający wniosek do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty: 

1.1) kwestionariusz osobowy  

1.2)pisemna zgoda rodziców na udział w testach sprawności fizycznej  

1.3)kartę zdrowia sportowca lub zaświadczenie lekarskie  

2.Składanie dokumentów wymienionych ust.1 do dnia 30.04.2022r. do godz. 23.59. Lista 

uczniów zakwalifikowanych do testów sportowych zostanie ogłoszona 04.05.2022r. , na 

stronie internetowej szkoły.  

3. Termin i miejsce testów sprawnościowych: 10.05.2022 godzina 8.00 Szkoła GES ul. Św 

Michała 50M Poznań 

4. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 7 dni po zakończonych 

próbach sprawności fizycznej(Tablica informacyjna w szkole oraz informacja w 

sekretariacie Szkoły)  

5. Testy sprawności-fizycznej uzupełniające odbędą się w czerwcu 2022 r w Poznaniu 

(godzina i data zostanie podana na stronie szkoły do dnia 31.05.2022)  

7. Od 27 czerwca do 30 czerwca 2022 r należy złożyć oryginały lub kopię świadectwa 

szkolnego oraz orzeczenie lekarskie(karta zdrowia zawodnika) potwierdzające bardzo doby 

stan zdrowia zawodnika. 

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

kandydatów zakwalifikowanych  w dniu 5.07.2022 (Tablica informacyjna w szkole oraz informacja 

w sekretariacie Szkoły)  

9.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów następującej dokumentacji rekrutacyjnej do dnia 8 lipca 2022.  

9.1)oryginał  świadectwa promocyjnego w przypadku wcześniejszego złożenia kopii,  

9.2) karta zdrowia ucznia  

9.3)2 fotografie o wymiarach 30x42 mm(podpisane imię nazwisko i data urodzenia na odwrocie).  

10.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  do Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sport 

GES SPORT ACADEMY w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 (Tablica informacyjna oraz 

informacja w sekretariacie Szkoły).  

11.Postępowanie uzupełniające trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r 

V. Tryb odwoławczy   

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

rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  

2.Uzasadnieni sporządza Szkolna  Komisja Rekrutacyjna  w terminie 7 dni roboczych od 

dnia wpłynięcia wniosku rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia kandydata.  

3. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.  

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

7 dni roboczych dnia otrzymania odwołania. 

 



 

 

Podstawa prawna:  

1.Ustawa z dnia 20 lipca 2000 o systemie oświaty(Dz.U z 29.11.2017)  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo 

oświatowe(DZ.U.2017.poz.60)  

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r- Prawo oświatowe(DZ.U.2017,poz.59)  

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 . w sprawie zasad tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych w tym szkół mistrzostwa 

sportowego (DZ.U z 2017., poz.1129) 


