Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018r., poz. 996 z późn. zm.) Na podstawie § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)
Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem ogłasza harmonogram
rekrutacji do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz klasy I Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem na rok szkolny 2020/2021:
15 czerwca – 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do SPMS oraz do
klasy I LOMS wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
23 czerwca - 25 czerwca 2020 r. – testy sprawnościowe
23.06 - biegi narciarskie, skoki i kombinacja od 9.00 do 13.00
24.06 - łyżwiarstwo szybkie od 9.00 do 13.00
25.06 - snowboard i narciarstwo alpejskie, biathlon od 9.00 do 13.00
Do 30 lipca termin uzupełniający
09 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - podanie wyników testów sprawnościowych
31 lipca 2020 do godz. 15.00 – podanie wyników testów sprawnościowych z drugiego terminu

31 lipca - 04 sierpnia 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I LO o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w
przypadku klas IV – VIII SPMS o świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.
Do 04 sierpnia 2020 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
Do 11 sierpnia 2020 r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

12 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia oraz
ewentualne uzupełnienie dokumentów.
19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Poinformowanie
Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole ponadpodstawowej

