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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Stefanii Sempołowskiej 
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W PRUDNIKU 

klasa sportowa profil - piłka nożna, koszykówka 
 

1. Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków 
 i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 
2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji  
do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014.  
oraz Statut art.3 Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.  
2. O przyjęcie do klasy sportowej liceum ogólnokształcącego może się ubiegać kandydat, który:  
a) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny  
sportowej lub innego uprawnionego lekarza 
b) uzyska odpowiednią liczbę punktów za:  

  za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
oraz za osiągnięcia ucznia 

  liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  
w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu  

  wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez odpowiedni 
klub sportowy oraz osiągnięć sportowych (w dyscyplinie kierunkowej)  

 
c) posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.  
3. Wymagane dokumenty:  

a) podanie do klasy sportowej, potwierdzone podpisem kandydata oraz rodziców/prawnych 
opiekunów,  
b) podanie o przyjęcie do klasy sportowej liceum ogólnokształcącego,  
c) zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej, 
zatwierdzonego przez odpowiedni klub sportowy; w dyscyplinie kierunkowej  
d) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;  
e) zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych;  
f) opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,  
g) opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe  
h) trzy podpisane fotografie.  

4. Terminy rekrutacji zgodnie z zarządzeniem nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty 

    z dnia 11 lutego 2014r. 


