
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA 
NA ROK SZKOLNY 202 3/2024 

 

 

Art. 1 Informacje ogólne 

1. Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Górnika 
Łęczna (zwanym dalej Liceum lub SMS) jest Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna 
z siedzibą w Łęcznej (21-010) przy Al. Jana Pawła II 13, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lubin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000689167 (zwana dalej Organem prowadzącym lub Fundacją). 

2. Organ prowadzący ustala zasady postępowania rekrutacyjnego obowiązujące  
w danym roku szkolnym oraz terminy rekrutacji i podaje je do wiadomości publicznej 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Liceum pod adresem www.smsgks.pl 
oraz www.szkola.gornik.leczna.pl (dalej Strona internetowa). 

3. Procesem związanym z postępowaniem rekrutacyjnym do Liceum kieruje powołana 
przez Organ prowadzący Komisja rekrutacyjna. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy: 
a) weryfikacja złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów pod 

względem formalnym,  
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów 

przyjętych do Liceum na rok szkolny 2023/2024. 
4. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów 

o określonym potencjale sportowym oraz edukacyjnym i nie powinna przekroczyć 
28 osób w oddziale z zastrzeżeniem, że o ostatecznej liczbie oddziałów i miejsc 
w oddziale, w tym przydziale poszczególnych miejsc dla chłopców i dziewcząt decyduje 
Organ prowadzący. 

5. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do 1 oraz 2 klasy Liceum w dyscyplinie piłka 
nożna. 

  



 

 

Art. 2  Warunki i kryteria przyjęcia 

1. Uczniem Liceum może zostać kandydat, który: 
a) jest absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej; 
b) uprawia piłkę nożną i jest zarejestrowany w Systemie Extranet Polskiego Związku 

Piłki Nożnej jako Zawodnik oraz jest zawodnikiem klubu sportowego w rozumieniu 
Ustawy o Sporcie; 

c) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty medycyny sportu; 

d) wypełni podanie o przyjęcie do Liceum za pomocą formularza elektronicznego 
dostępnego na stronie internetowej Liceum www.smsgks.pl w zakładce 
REKRUTACJA 

e) uzyska pozytywny wynik próby sprawności fizycznej; 
f) uzyska odpowiednią liczbę punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej i egzaminu ósmoklasisty. 
2. Kandydat do Liceum na wezwanie Komisji rekrutacyjnej w określonym przez nią 

terminie dołącza: 
a) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 
b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 
c) trzy aktualne fotografie o wymiarach 30x42 mm (podpisane na odwrocie imieniem 

i nazwiskiem),  
d) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy); 

e) kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli 
dotyczy); 

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (jeśli dotyczy); 

g) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji 
(oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem 
– jeśli dotyczy). 

3. Komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu 
kandydata do Liceum. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala się według 
malejącej liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – do 
wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów oferowanych przez Organ 
prowadzący z zastrzeżeniem postanowień Art. 1 ust. 4. 



 

 

4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
pierwszeństwo przysługuje kandydatom: 
a) z udokumentowanym minimum 3-letnim stażem zawodniczym w klubie Górnik 

Łęczna lub w klubie partnerskim; 
b) w przypadku dalszej równości z wyższą liczbą punktów uzyskanych z testów 

sprawności fizycznej; 
c) w przypadku dalszej równości z wyższą ilością punktów uzyskanych w wyniku 

egzaminu ósmoklasisty; 
d) w przypadku dalszej równości z wyższa oceną z zachowania. 

5. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu 
ósmoklasisty przy jednoczesnym bardzo wysokim wyniku testu sprawnościowego, 
na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego kandydata Komisja rekrutacyjna może 
postanowić o przyjęciu kandydata po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.  

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

7. Reprezentant kadry Polski z potwierdzonym powołaniem w ostatnich 12 miesiącach 
jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w testach sprawności fizycznej 
z równoczesnym przyznaniem maksymalnej liczby punktów. 

Art. 3 Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów z czego: 

1) 30 punktów uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu 
o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminów wyrażone w skali 
procentowej będą przeliczane na punkty według zasady: wynik procentowy 
każdego z egzaminów mnożony przez 0,1 pkt; 

2) 10 punktów uzyskane jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z biologii oraz geografii. Przeliczenia 
ocen na świadectwie dokonuje się według poniższego przelicznika: 
a) Ocena celująca – 5 punktów; 
b) Ocena bardzo dobra – 3 punkty; 
c) Ocena dobra – 1 punkty; 

3) 2 punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) 2 punkty za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 
5) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu rozumiane jako 



 

 

systematyczna, dobrowolna, udokumentowana działalności wykonywana 
ochotniczo i bez wynagrodzenia; 

6) 2 punkty za co najmniej ocenę dobrą z zachowania na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej; 

7) 2 punkty za udokumentowany minimum 3-letni staż zawodniczy w klubie Górnik 
Łęczna lub w klubie partnerskim; 

8) 50 punktów uzyskane w wyniku próby sprawności fizycznej. 
 

Art. 4 Terminarz postępowania rekrutacyjnego 

1. Złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do Liceum za pomocą formularza 
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Liceum następuje w terminie od 
17 marca 2023 roku do 30 maja 2023 roku. 

2. Testy sprawności fizycznej odbędą się w dniu 1 czerwca 2023 roku – I termin, oraz 
22 czerwca 2023 roku – II termin (dodatkowy gdyby z powodów losowych zaistniała 
potrzeba organizacji drugiego terminu). 

3. Publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej nastąpi nie później niż 26 czerwca 2023 roku. 

4. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie do 
6 lipca 2023 roku muszą uzupełnić podanie o przyjęcie do szkoły o kopię/skan 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz o pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 
kryteriów określonych w Art. 2 ust. 2. 

5. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostanie 
przesłana na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail nie później niż 10 lipca 2023 
roku. 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu podania 
o przyjęcie do szkoły) następuje niezwłocznie po otrzymaniu wyników postępowania 
rekrutacyjnego jednak w terminie nie dłuższym niż do 14 lipca 2023 roku do godziny 
15:00. 

7. Organ prowadzący Liceum zastrzega jednak, że powyższe terminy mogą ulec zmianie. 
O zmianach Organ prowadzący poinformuje poprzez publikację aktualnego tekstu 
Regulaminu na stronie internetowej Liceum, a w przypadku kandydatów, którzy złożyli 
podanie o przyjęcie do Liceum także poprzez przesłanie pocztą elektroniczną 



 

 

na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail informacji o planowanych zmianach, 
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 

Art. 5 Odwołania od decyzji w spawie przyjęcia 

1. Rodzic lub opiekun prawny kandydata w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
pocztą elektroniczną na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail wyników 
postępowania rekrutacyjnego może wnieść do Organu prowadzącego pisemne 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej.  

2. Organ prowadzący rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej  
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Decyzje Organu 
prowadzącego są ostateczne. 

 

Art. 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może być zmieniany decyzją Organu prowadzącego. 
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego 

tekstu Regulaminu na stronie internetowej Liceum, a w przypadku kandydatów, którzy 
złożyli podanie o przyjęcie do Liceum także poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na 
wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail informacji o planowanych zmianach, z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, poprzedzone 
postępowaniem mediacyjnym, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Organu prowadzącego. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum. 

 

Łęczna, dnia 10 marca 2023 roku 

 

 

Zarząd Fundacji  

Akademia Sportu Górnika Łęczna 


