ZASADY REKRUTACJI DO
ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
na rok szkolny 2020/2021
Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:
o

narciarstwo alpejskie

o

narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska

o

łyżwiarstwo szybkie

o

biathlon

o

snowboard

W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza przewidujemy nabór do:


I klasy SPMS – 1 oddział / 15 uczniów



IV klasy SPMS – 1 oddział / 15 uczniów



klasach V – VIII SPMS – wg wolnych miejsc w oddziale



I klasy LOMS - 1 oddział / maks. 36 uczniów lub (za zgodą organu prowadzącego) 2 oddziały

po 20 uczniów

Zasady rekrutacji
1. Podania o przyjęcie do szkoły składać należy u sekretarz szkoły w nieprzekraczalnym
terminie 15.06 – 22.06. 2020 r. do godz. 15.00 na druku udostępnionym na stronie
www.smszakopane.pl i w sekretariacie.
2. W przypadku rekrutacji do kl. I LOMS przewiduje się następujące limity miejsc w
poszczególnych dyscyplinach:
a)

narciarstwo alpejskie – 3 osoby

b) biegi narciarskie – 8 osób
c)

skoki narciarskie – 4 – 6 osób

d)

kombinacja norweska – 4 - 6 osób

e)

łyżwiarstwo szybkie – 8 osób

f)

biathlon – 6 osób

g) snowboard – 3 osoby
3. Testy sprawnościowe do klasy I liceum przeprowadzane będą w terminie 23.06 – 25.06.2020 r.
w sali gimnastycznej SMS Zakopane, ul. Droga do Olczy 26 oraz na obiektach COS.
Mając na uwadze bezpieczeństwo testy będą przeprowadzone w dyscyplinach sportowych do
których szkoła prowadzi nabór.

23.06 - biegi narciarskie, skoki i kombinacja od 9.00 do 13.00
24.06 - łyżwiarstwo szybkie od 9.00 do 12.00
25.06 - snowboard i narciarstwo alpejskie, biathlon od 9.00 do 12.00
4. Egzaminy sprawnościowe przeprowadzą trenerzy poszczególnych dyscyplin.
5. Punktacja i sposób przeprowadzenia testów sprawnościowych dla wszystkich kandydatów
podany jest na stronię www.smszakopane.pl w zakładce szkoła/rekrutacja 2020/2021 pod nazwą
Kryteria Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Biathlonowego, Polskiego Związku
Łyżwiarstwa Szybkiego.
6. O przyjęciu do szkoły podstawowej decyduje ilość punktów uzyskanych w I etapie rekrutacji,
czyli wyniki egzaminu sprawnościowego oraz możliwości organizacyjne w danej klasie na rok
szkolny którego dotyczy rekrutacja. Nie ustala się minimalnej liczby punktów kwalifikujących
kandydatów do szkoły podstawowej. Tety sprawnościowe nie obowiązują klasy I, IV i klasy V,
SPMS w tych klasach obowiązuje kolejność składania podań.
7. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje ilość punktów uzyskanych
w I etapie rekrutacji i ilość punktów uzyskana przez absolwenta w kolejnym etapie rekrutacji (za
egzamin ósmoklasisty oraz za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej), przy czym do etapu II
przechodzą kandydaci, którzy w wyniku egzaminu sprawnościowego uzyskali minimum 40 pkt ze
100 możliwych do zdobycia.
8. Punktacja możliwa do uzyskania przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej:
a)

za egzamin sprawnościowy - max. 100 pkt

b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max. 72 pkt,
c)

za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt,

d) za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 21 pkt,
e)

za wyniki egzaminu ósmoklasisty – max. 100 pkt

9. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w procesie rekrutacji do liceum – 300 pkt.
10. Minimalna ilość punktów do zdobycia w procesie rekrutacji do liceum – 100 pkt.
Zasady przyznawania punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
1.

Punktacją objęte są następujące przedmioty: język polski, matematyka, biologia, wybrany

język obcy.
2.

Oceny z w/w przedmiotów przeliczane są na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 pkt,
- bardzo dobry – 17 pkt,
- dobry – 14 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,

- dopuszczający – 2 pkt.
3. Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 72.
Zasady przyznawania punktów za inne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
1.

Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

2.

Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie

wolontariatu – 3 pkt
3.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, b)
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, f)
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 6. Za
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 – 6,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 3 - 6, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 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 punktów.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1. 2 aktualne fotografie (format legitymacyjny).
2. Karta zdrowia ucznia/dziecka.
3. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na podjęcie nauki w wybranym typie szkoły.
4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych informacji.
5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.*
6. Notarialnie potwierdzony prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.*
7. Notarialnie potwierdzony dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.*
8. Poświadczenie niepełnosprawności kandydata lub członków jego rodziny (kopia orzeczenia o
niepełnosprawności).*

9. W przypadku kandydata do klasy I SPMS – dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) oraz
dokument zawierający PESEL dziecka.
10. W przypadku kandydatów do starszych klas SPMS oraz klasy I LOMS – w terminie oryginał
świadectwa:
a) ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty (kandydaci do klasy I LOMS) lub
b) ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej (kandydaci do klasy IV SPMS)
c) ukończenia klasy programowo niższej (kandydaci do pozostałych klas szkoły podstawowej)
11. Zaświadczenie lub komunikat z zawodów o posiadanej klasie sportowej – dotyczy kandydatów
do liceum.
12. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza
pierwszego kontaktu.**
13. Wyniki badań lekarskich - morfologia, OB, mocz, robionych w ciągu 30 dni przed złożeniem
dokumentów.***
* Jeśli dotyczy – dokumenty mogą być przydatne, jeśli zajdzie konieczność uwzględnienia kryteriów społecznych (III etap
rekrutacji) w przypadku równej ilości punktów po II etapie rekrutacji,
** W zaświadczeniu powinna pojawić się informacja o braku przeciwwskazań do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej i
podjęcia nauki w szkole mistrzostwa sportowego, niewystarczająca jest formuła o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w
wybranym kierunku kształcenia
*** Pozostałe niezbędne badania lekarskie zabezpiecza szkoła

Do internatu ZSMS, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostaną przyjęci najlepsi zawodnicy z
poszczególnych dyscyplin. Rekrutacja do internatu odbywa się wg osobnego regulaminu.

