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R e g u l a m i n  r e k r u t a c y j n o - k w a l i f i k a c y j n y  d o  k l a s  

p i e r w s z y c h   
Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim  

w roku szkolny 2019/2020 

 

Rozdział I. 

Informacje ogólne 

§ 1 

 Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny do klas pierwszych Akademickiego Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolny 2019/2020, zwany dalej Regulaminem, 

sporządzono na podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),  

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.), 

3) oraz Statutu Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 2 

1. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie: 

a) oddziałów klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 

    gimnazjum, 

b) oddziałów klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 

 szkoły podstawowej. 

2. W szkole realizowany będzie specjalistyczny etap szkolenia sportowego w: 

  - piłce koszykowej dziewcząt, 

  - piłce nożnej chłopców, 

  - piłce ręcznej chłopców. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum  

i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same kryteria 

rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego  

i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów. 

4. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym 

poziomie sportowym, jednak nie powinna  przekroczyć 20 osób. W sytuacjach 

uzasadnionych  Dyrektor ALMS może zwiększyć liczbę uczniów, jednak limit miejsc musi 

uwzględnić warunki lokalowe ALMS. 

5. W oddziałach realizowany jest program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego. 
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§ 3 

1. Dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, zwanego dalej ALMS, ustala terminy 

oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je 

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie 

internetowej ALMS (www.alms.ajp.edu.pl), klubu AZS PWSZ GORZÓW WIELKOPOLSKI 

(www.azspwszgorzow.pl), klubu ZKS STILON (www.stilon.gorzow.pl), klubu UKS „Miś”. 

2. Prace związane z przyjmowaniem kandydatów do klasy pierwszej podzielone są na dwa etapy: 

1) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i prób sprawności specjalnej, 

2) postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne. 

3. Za przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i prób sprawności specjalnej do klasy pierwszej 

piłka nożna chłopców, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie prób oraz 

sporządzenie protokołu odpowiadają trenerzy klubu ZKS Stilon. 

4. Za przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i prób sprawności specjalnej do klasy pierwszej 

piłka koszykowa dziewcząt, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie prób 

oraz sporządzenie protokołu odpowiadają trenerzy klubu AZS AJP. 

5. Za przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i prób sprawności specjalnej do klasy pierwszej 

z pozostałych dyscyplin sportowych, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na 

podstawie prób oraz sporządzenie protokołu odpowiadają trenerzy z Klubów Sportowych, 

które podjęły współpracę z Akademią im. Jakuba z Paradyża. 

6. Pozostałymi pracami związanymi z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora ALMS. Zadaniem Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej jest:  

1) kwalifikowanie kandydatów i ustalanie listy przyjętych, 

2) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

7. Pracą Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący. 

8. Podstawą przyjęcia ucznia do ALMS jest wynik postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

9. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

sporządza protokół i listy zakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej. 

10. Kandydata niezakwalifikowanego do klasy pierwszej z powodu braku miejsc Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna wpisuje na listę rezerwową wg liczby punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 

11. Kandydat z listy rezerwowej jest przyjmowany w miejsce osoby zakwalifikowanej do klasy 

pierwszej w sytuacji, gdy ta nie podjęła nauki lub złożyła rezygnację z nauki w ALMS. 

12. Warunkiem przyjęcia z listy rezerwowej jest złożenie przez kandydata, w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia listy przyjętych do klasy pierwszej, pisemnego wniosku o przyjęcie do ALMS 

w ramach zwalnianych miejsc. 

13. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu się z wynikami postępowania rekrutacyjno-

kwalifikacyjnego podejmuje decyzję w sprawach przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

14. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do klasy pierwszej danego oddziału 

służy odwołanie do Dyrektora ALMS w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych. 

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i zasad rekrutacji do 

klasy pierwszej ALMS. 

15. Decyzję dotyczącą odwołania, o którym mowa w ust. 14, podejmuje Dyrektor ALMS. Decyzja ta 

jest ostateczna. 

16. W wypadku przyjęcia mniejszej liczby kandydatów do klasy pierwszej niż ustalona w § 2 ust. 3, 

Dyrektor ALMS, na wniosek przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, może wyznaczyć 

dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej 

http://www.alms.ajp.edu.pl/
http://www.azspwszgorzow.pl/
http://www.stilon.gorzow.pl/
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Rozdział II. 

Warunki przyjmowania uczniów do klasy pierwszej 

§ 4. 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej ALMS mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum 

lub ośmioklasową szkołę podstawową. 

2. Uczniów przyjmuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Warunki przyjęcia do ALMS: 

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza,  

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej,    

3) zaliczenie prób sprawności specjalnej z wybranej dyscypliny, 

4) ukończenie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej, 

5) złożenie wymaganych przez szkołę dokumentów. 

4. Przy przyjmowaniu do ALMS uwzględnia się zarówno umiejętności i predyspozycje sportowe, 

jak i wyniki dydaktyczne.  

5. O przyjęciu do ALMS decyduje pozytywna kwalifikacja kandydata do oddziału po próbach 

sprawnościowych i suma punktów uzyskanych za: 

1) wyniki prób sprawnościowych,  

2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, 

3) wyniki egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu 

kandydata do ALMS. Listę kandydatów przyjętych do ALMS ustala się wg malejącej liczby 

uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych oddziałach oferowanych 

przez ALMS.  

7. W przypadku kandydatów o jednakowej liczbie punktów rekrutacyjnych Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej  

i specjalnej oraz naukę w klasach gimnazjalnych w Akademickim Liceum Mistrzostwa 

Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

8. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani. 

 

Rozdział III. 

Zasady przyznawania punktów rekrutacyjnych 

§ 5. 

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania wynosi 400, w tym:  

1) 200 punktów za egzamin sprawnościowy – próby sprawności fizycznej i próby 

sprawności specjalnej z wybranej dyscypliny. 

2) 200 punktów za wyniki w nauce – z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

ósmoklasisty, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia w konkursach lub zawodach, 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej oraz oceny z czterech zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły  

w tym: 

a) język polski,  

b) matematyka,  

c) 2 przedmioty do wyboru przez ucznia spośród: język obcy,III.1. ,geografia, 

biologia, chemia, fizyka. 
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2. Ustala się następujący sposób przeliczenia ocen i osiągnięć ucznia na punkty za wyniki w nauce:  

    1) dla absolwentów gimnazjum: 

a) wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie,  

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

mnoży się przez 0,2. 

      2) dla absolwentów szkoły podstawowej: 

a) wynik egzaminu w szkole podstawowej  przedstawiony w procentach z: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 języka obcego nowożytnego, 

mnoży się przez 0,35. 

3) punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (język polski, matematyka, 2 przedmioty 

do wyboru spośród: język obcy III.1, geografia, biologia, chemia, fizyka ): 

 celujący – 18 punktów, 

 bardzo dobry – 17 punktów, 

 dobry – 14 punktów, 

 dostateczny – 8 punktów,  

 dopuszczający – 2 punktów. 

4) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów. 

5) pozostałe osiągnięcia w konkursach lub zawodach, w tym zawodach sportowych – 

maksymalnie 18 punktów: 

 za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: 

 tytuł laureata – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu finalisty  – przyznaje się 7 punktów,  

 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych: 

 ogólnopolskich – 10 punktów, 

 wojewódzkich – 7 punktów, 

 powiatowych – 3 punkty. 

6) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 
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    Rozdział IV. 

Etapy rekrutacji 

§ 6. 

1. I etap: 

Lp. Data  Godzina Czynność rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

1. 

 

do dnia  
06-05-2019 

(poniedziałek) 
(dla uczniów 

przystępujących do 
testów w I terminie) 

do 15:00 

 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych 

wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej piłki ręcznej (drogą elektroniczną 

na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie 

ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8) 

do dnia  
24-05-2019 

(piątek) 
(dla uczniów 

przystępujących do 
testów w I terminie) 

 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych 

wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej z koszykówki, piłki nożnej 

(drogą elektroniczną na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl 

lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok 

nr 8) 

do dnia  
07-06-2019 

(piątek) 
(dla uczniów 

przystępujących do 
testów w II terminie) 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych 

wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej z koszykówki, piłki nożnej  

i  piłki ręcznej (drogą elektroniczną na adres 

sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS,  

ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8) 

2. 

07-05-2019 
(wtorek) 

15:30 
(I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z piłki ręcznej (sala gimnastyczna, SP 2,  

ul. Zamenhoffa 2a) 

25-05-2019  
(sobota) 

12:00 
(I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z koszykówki (hala sportowa, ul. Fryderyka 

Chopina 52) 

27-05-2019 

(poniedziałek) 
17:30 (I termin) - test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z piłki nożnej (stadion, ul. Myśliborska 1) 

3. 

08-06-2019 

(sobota) 
12:00 

(II termin)  - test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z koszykówki (hala sportowa, ul. Fryderyka 

Chopina 52) 

10-06-2019 

(poniedziałek) 
17:30 (II termin) – test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z piłki nożnej (stadion, ul. Myśliborska 1) 

11-06-2019 

(wtorek) 
15:30 

(II termin) – test sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z piłki ręcznej (sala gimnastyczna, SP 2,  

ul. Zamenhoffa 2a) 

4. 
14-06-2019 

(piątek) 
14:00 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na 

podstawie testów sprawności fizycznej i sprawności 

specjalnej z koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej 

(tablica ogłoszeń w ALMS), 
 

mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
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2. II etap – postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne uwzględniające wyniki testów 

sprawnościowych oraz wyniki w nauce i inne osiągnięcia na podstawie dostarczonych 

dokumentów: 

1) od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. - złożenie wymaganych 

dokumentów, 

2) do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 13:00 – postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne, 

3) dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica 

ogłoszeń w ALMS). 

 

Rozdział V. 

Terminy rekrutacji i wymagane dokumenty na każdym etapie postępowania rekrutacyjno-

kwalifikacyjnego 

 

§ 7. 

1. Do dnia 28 lutego 2019r. – publikacja Regulaminu rekrutacji na stronie internetowej ALMS 

(www.alms.ajp.edu.pl) i na stronie klubów (www.azspwszgorzow.pl, www.stilon.gorzow.pl), ….. 

2. Dnia 2 marca 2019 r. – dzień otwarty w ALMS (szczegółowe informacje zostaną opublikowane  

na stronie internetowej ALMS). 

3. Do dnia 6 maja 2019r. do godz. 15:00 – (I termin) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

(załącznik nr 1) zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej piłki ręcznej (drogą elektroniczną na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl 

lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8). 

4. Do dnia 24 maja 2019r. do godz. 15:00 – (I termin) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

(załącznik nr 1) zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej z koszykówki, piłki nożnej (drogą elektroniczną na adres 

sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8). 

5. Do dnia 7 czerwca 2019r. do godz. 15:00 – (II termin) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

(załącznik nr 1) zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej  

i sprawności specjalnej z koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej (drogą elektroniczną na 

adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 

8). 

6. Dnia 7 maja 2019r. godz. 15:30 – I termin (sala gimnastyczna, SP 2, ul. Zamenhoffa 2a) - testy 

sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka ręczna chłopców, na które należy 

zgłosić się z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej (załącznik nr 2) 

oraz zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia, 

wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu rekrutacji do 

ALMS (załącznik nr 4). 

7. Dnia 25 maja 2019r. godz. 12:00 - I termin (hala sportowa, ul. Fryderyka Chopina 52) - testy 

sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka koszykowa dziewcząt, na które 

należy zgłosić się z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej 

(załącznik nr 2) oraz zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry 

stan zdrowia, wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu 

rekrutacji do ALMS (załącznik nr 4). 

8. Dnia 27 maja 2019r. godz. 17:30 - I termin (stadion, ul. Myśliborska 1) – testy sprawności 

fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka nożna chłopców, na które należy zgłosić się  

z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej (załącznik nr 2) oraz 

http://www.alms.ajp.edu.pl/
http://www.azspwszgorzow.pl/
http://www.stilon.gorzow.pl/
mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
mailto:sekretariat.alms@ajp.edu.pl
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zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia, 

wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu rekrutacji do 

ALMS (załącznik nr 4). 

9. Dnia 8 czerwca 2019r. godz. 12:00 - II termin (hala sportowa, ul. Fryderyka Chopina 52) - testy 

sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka koszykowa dziewcząt, na które 

należy zgłosić się z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej 

(załącznik nr 2) oraz zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry 

stan zdrowia, wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu 

rekrutacji do ALMS (załącznik nr 4). 

10. Dnia 10 czerwca 2019r. godz. 17:30 - II termin (stadion, ul. Myśliborska 1) – testy sprawności 

fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka nożna chłopców, na które należy zgłosić się  

z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej (załącznik nr 2) oraz 

zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia, 

wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu rekrutacji do 

ALMS (załącznik nr 4). 

11. Dnia11czerwca 2019r. godz. 15:30 - II termin (sala gimnastyczna, SP 2, ul. Zamenhoffa 2a) - 

testy sprawności fizycznej i sprawności specjalnej do klasy piłka ręczna chłopców, na które 

należy zgłosić się z pisemną zgodą rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej 

(załącznik nr 2) oraz zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 3) potwierdzającym bardzo dobry 

stan zdrowia, wydanym przez lekarza oraz klauzulę informacyjną dla uczestników procesu 

rekrutacji do ALMS (załącznik nr 4). 

12. Dnia 14 czerwca 2019r. godz. 14:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na 

podstawie testów sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z koszykówki, piłki ręcznej  

i piłki nożnej (tablica ogłoszeń w szkole). 

13. Od dnia 21 czerwca 2019r. do dnia 24 czerwca 2019 r. – składanie pozostałych dokumentów, tj.: 

1) wniosek o przyjęcie do ALMS (załącznik nr 5), 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, 

3) zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym/egzaminie ósmoklasisty,   

4) klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 6), 

5) karta zdrowia ucznia z gimnazjum/szkoły podstawowej, 

6) klauzula informacyjna dla rodziców uczniów ALMS (załącznik nr 7). 

7) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie). 

14. Dnia 25 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń 

w szkole). 

15. Od dnia 26 czerwca 2019 r. możliwa jest rekrutacja uzupełniająca w razie pozostania wolnych 

miejsc. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym 

okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc. 

 

  


