
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO  

LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Data Postępowanie  

15 czerwca od godz. 8:00  do 

22 czerwca do godz. 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. 

Niezbędne dokumenty:  

1. wniosek o przyjęcie do szkoły - wydrukowany z systemu,  

 podpisany przez kandydata i obojga rodziców/ 

prawnych opiekunów w dwóch miejscach, 

 jeśli we wniosku zaznaczone jest któreś z 

dodatkowych kryteriów (np. wielodzietność, samotne 

wychowywanie, niepełnosprawność) do wniosku 

dołączamy odpowiednie zaświadczenie.  

Wniosek można składać w szkole  lub przesłać drogą 

elektroniczną (skan) na adres rekrutacjalo59@kusy.edu.pl 

UWAGA! Przesłane dokumenty powinny być kompletne i 

zgodne z elektroniczną wersją danych w systemie punktu 

naboru kandydata. W treści e-maila prosimy podać numer 

kontaktowy do rodziców/ prawnych opiekunów w celu 

ułatwienia postępowania rekrutacyjnego do LIX LOMS. W 

tytule e-maila prosimy napisać: imię i nazwisko kandydata, 

klasa, dyscyplina sporu. Uprzejmie prosimy o nieodkładanie 

dostarczania dokumentacji na ostatni dzień.  

Informacje dotyczące składania wniosków o przyjęcie do 

internatu znajdują się w zakładce „Internat”  

23 czerwca – 7 lipca  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

Dokładne terminy oraz procedury przeprowadzenia prób 

sprawności dla poszczególnych dyscyplin będą podane na 

stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja” w 

terminie do 12 czerwca. 



UWAGA! Na próbie sprawności fizycznej kandydat musi 

okazać trenerowi LIX LOMS oryginał  orzeczenia 

lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu i pozostawić 

jego kserokopię. Kandydaci nieposiadający  aktualnego 

orzeczenia nie będą mogli przystąpić do prób sprawności 

fizycznej. Kserokopię należy uzyskać we własnym 

zakresie.  

26 czerwca – 10 lipca  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o poświadczoną 

kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

9 lipca  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.  

Informacja o liczbie uzyskanych punków będzie widoczna w 

systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się przez 

kandydata.  

31 lipca – 4 sierpnia (do godz. 

15:00) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o poświadczoną 

kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

12 sierpnia godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej. 

13 sierpnia – 18 sierpnia do 

godz. 15:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

dokumentów: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

 oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o 

zdolności do uprawiania sportu, 

 2 podpisanych fotografii, 

 kwestionariusza ucznia/zgody (do pobrania ze strony 

internetowej). 

19 sierpnia godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na 

adres: sekretariatucznia@kusy.edu.pl 

lub telefonicznie 22/8342157 wew. 16 


