Procedura przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego
w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

I. Warunki i kryteria przyjęć
1. O przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu
mogą ubiegać się absolwenci klasy ósmej szkoły podstawowej, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
2) złożą podanie rodziców/ prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły,
3) wezmą udział w teście sprawności fizycznej.
2. W procesie rekrutacji uwzględnia wyniki w nauce jak i umiejętności i predyspozycje sportowe
(wynik osiągnięty w próbach sprawnościowych).
3. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
4. Listy kandydatów, którzy przystąpili do testów sprawności fizycznej, kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają
numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów
sprawnościowych.
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu
kandydata do szkoły.
6. O przyjęciu do oddziału mistrzostwa sportowego decyduje większa ilość punktów uzyskana
przez danego kandydata
7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo
przysługuje kandydatom:
1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,
2) z wyższymi wynikami dydaktycznymi i z wyższą oceną zachowania.
8. Odział mistrzostwa sportowego będzie liczył maksymalnie 25 uczniów.
9. Testy sprawnościowe opracowane są dla danej grupy wiekowej przez Wydział Szkolenia
Polskiego Związku Koszykówki i zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II. Terminy rekrutacji i dokumenty
1. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest poprzez elektroniczny system rekrutacji w terminie od
29.04.2019 r. do 15.05.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne wymienione w ustępie 2. należy składać
podczas testów sprawności fizycznej.
2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione
dokumenty:
1) zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej,
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w próbach sprawnościowych
i uczestnictwa w oddziale mistrzostwa sportowego lub aktualną kartę zdrowia sportowca.
3. Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.
4. Termin testów sprawnościowych ustala się na dzień 27.05.2019 r. poniedziałek, godz.15.00, sala
sportowa II LO. w Przemyślu, ul. Glazera 44.
5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego po zakończonych próbach sprawności fizycznej
ogłoszone zostaną do 11.06.2019 r.
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6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzającym bardzo dobry
stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza należy złożyć – od 21 do 25 czerwca 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów – do 5.07.2019 r. do godziny 10:00.
8. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku przyjęcie do
szkoły w terminie 5-10.07.2019 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019r. do godziny 10:00
10. Testy sprawnościowe uzupełniające 29.07.2019 r., godz. 15.00 sala sportowa II LO w Przemyślu
ul. Glazera 44
11. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego zostaną ogłoszone w dniu 6.08.2019 r. do
godziny 10:00.
III. Tryb odwoławczy
3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6. Dyrektor szkoły 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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