
 

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

do 

LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

im. Janusza Kusocińskiego  

w Warszawie, ul. S. B. Lindego20 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) – 

rozdział 6; 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737); 

3. Zarządzenie Nr 8 MKO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do 

publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

KLASA  
UKIERUNKOWANIE  ROZSZERZENIA 

 

DRUGI 

JĘZYK DYSCYPLINY SPORTOWE  

A 
piłka ręczna, fitness, kulturystyka, 

trójbój siłowy 
biologia, chemia 

 

j. niemiecki  

  

B 
pływanie, pięciobój nowoczesny,  

triathlon,  biologia, chemia 
j. niemiecki  

  

C 
 piłka nożna, lekka atletyka 

  biologia, geografia j. hiszpański  

D 

 zapasy, judo, taekwondo 

olimpijskie, boks, strzelectwo 

sportowe, szermierka 
biologia, geografia j. hiszpański  

E piłka siatkowa, geografia, wos j. niemiecki  

F koszykówka, biologia, chemia j.hiszpański 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego może 

ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, który uzyskał pozytywny wynik z prób 

sprawności fizycznej określonych przez Polskie Związki Sportowe dla danej dyscypliny 

sportowej.  

2. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:  

• wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

• oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, 

• świadectwo z wyróżnieniem,  

• inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 

• zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza POZ, 

poświadczające bardzo dobry stan zdrowia, 

• uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale: 

 Piłka ręczna  

 Piłka nożna  

 Piłka siatkowa  

 Koszykówka 

 Pływanie  

 Lekkoatletyka  



 Triathlon  

 Pięciobój nowoczesny  

 Taekwondo olimpijskie  

 Zapasy  

 Judo  

 Boks  

 Szermierka  

 Strzelectwo Sportowe  

 Kulturystyka 

 Fitness 

 Trójbój siłowy 

  

3. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021 do oddziałów klasy pierwszej to:  

Klasa  Przedmioty  

A  Język polski, matematyka, geografia, biologia, 

B  Język polski, matematyka, geografia, biologia 

C  Język polski, matematyka, geografia, biologia, 

D  Język polski, matematyka, geografia, biologia, 

E  Język polski, matematyka, geografia, biologia, 

F Język polski, matematyka, geografia, biologia, 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty:  

  

A.  

  

język polski, matematyka 

   

mnożąc przez współczynnik 0,35 

 

  

B.  

  

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  

 

mnożąc przez współczynnik 0,3 

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:  

celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

 

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:  



1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

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,   

2) 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;  

3) 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;  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim 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;   

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

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.  

6) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się  3 punkty.  

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:   

    1) języka polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym               – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrym           – przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrym             – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym              – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym         – przyznaje się po  10 punktów, 

 

    2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

        a) celującym                    - przyznaje się 30 punktów, 

        b) bardzo dobrym            - przyznaje się 25 punktów, 

        c) dobrym                        - przyznaje się 20 punktów, 

        d) dostatecznym              - przyznaje się 10 punktów, 

        e) dopuszczającym          - przyznaje się 5 punkty. 

10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowe oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

(biologia, geografia),  

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 



w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły,  

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, 

e) test sprawności fizycznej. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, powierzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

kandydatów, w przypadku mniejszej liczby wolnych miejsc niż liczba kandydatów 

pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci spełniający kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.  

13. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
https://kusy.edu.pl/rekrutacja-2020-2021/ lub https://kusy.edu.pl/rekrutacja/ 

 

14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i 

nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka.  

15. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.  

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

7 dni od dnia złożenia. 

17. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę.  

Wniosek i wszelkie dokumenty kandydaci do szkoły lub ich rodzice winni składać osobiście 

w sekretariacie szkoły LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego ul. S.B. Lindego 20, 

Warszawa. 

18. Listy kandydatów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.  

 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na 

adres: sekretariatucznia@kusy.edu.pl 

 lub telefonicznie 22/8342157 wew. 16  

https://kusy.edu.pl/rekrutacja-2020-2021/
https://kusy.edu.pl/rekrutacja/

