
REGULAMIN REKRUTACJI NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO POLSKIEGO  ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ W SZCZYRKU 

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 
• Statutu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej
• Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej z dnia 30 stycznia 2023. 

§ 1

Wymagania rekrutacyjne 

I. Do klasy I przyjmuje się kandydatki, które:
a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
b) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym zgodnie z 

przepisami. 
c) posiadają odpowiednie  warunki fizyczne lub predyspozycje do uprawiania piłki siatkowej 
d) uzyskają pozytywny wynik testów i prowadzonych obserwacji
e) złożą odpowiednią dokumentację

§ 2

Zasady rekrutacji 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a) ocena  obserwacji – ocena Trenera Głównego Szkoły
b) wynik przeprowadzonych testów, sprawdzianów, w tym warunki fizyczne 
c) ilość wolnych miejsc w danym roczniku

2. W sytuacji posiadania wolnych miejsc w podanych niżej terminach szkoła może prowadzić rekrutację  do 
klas programowo wyższych.

§ 3

                                   Proces wyłaniania kandydatek do klasy pierwszej

I. Etap I:
1. Obserwacja uczennic podczas rozgrywek, zgrupowań i akcji szkoleniowych 
2. Obserwacja uczennic podczas akcji szkoleniowych Kadr Nadziei Olimpijskich 
3. Obserwacja  podczas treningów otwartych  dla uczennic klas VIII spełniających odpowiednie wymagania 
a) zaproszenie na trening otwarty otrzymują uczennice po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia i otrzymania 

zaproszenia od Trenera Głównego Szkoły 
II. Etap II:
1. Złożenie podania o przyjęcie do szkoły
III. Etap III:
1. Organizacja konsultacji naborowych dla uczennic wstępnie wybranych w I etapie
2. Przeprowadzenie testów i sprawdzianów podczas konsultacji naborowych 

IV. Etap IV:
1. Ogłoszenie listy wstępnie zakwalifikowanych uczennic
2. Uzupełnienie dokumentacji
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3. Ogłoszenie listy przyjętych uczennic

§ 4

                                                        Terminy rekrutacji

I. Etap I:
1. Obserwacja uczennic podczas rozgrywek, zgrupowań i akcji szkoleniowych – cały rok szkolny
2. Obserwacja uczennic podczas akcji szkoleniowych Kadr Nadziei Olimpijskich – plan akcji ogłoszony 

przez Pion Szkolenia PZPS 
3. Obserwacja  podczas treningów otwartych dla uczennic klas VIII spełniających odpowiednie wymagania

a) termin zgłoszenia, sposób zgłoszenia  i wymagania dla uczennic podane są do końca stycznia w 
danym roku na stronie internetowej szkoły w zakładce szkoła – nabory do szkoły.

II. Etap II:
1. Złożenie podania do szkoły (tydzień przed terminem konsultacji naborowych) 

III. Etap III:
1. organizacja konsultacji naborowych i przeprowadzenie testów i sprawdzianów oraz specjalistycznych 

badań lekarskich w tym psychologa/psychologa sportu dla wybranych uczennic, które złożyły podanie do 
Szkoły – maj/czerwiec 

IV. Etap IV:
1. ogłoszenie listy wstępnie zakwalifikowanych  uczennic – do 20 czerwca 
2. uzupełnienie dokumentacji – do 10 lipca 
3. ogłoszenie listy przyjętych – do 15 lipca 

§ 5

Wymagana dokumentacja 

     1. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, kandydatki do klas pierwszych powinni przedłożyć następujące 
dokumenty:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej,
c) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkoły mistrzostwa sportowego, 
d) karta zdrowia,
e) 3 zdjęcia do legitymacji,
f) ewentualne zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 6

Komisja rekrutacyjna 

1. Skład komisji rekrutacyjnej
• Przewodniczący – Dyrektor Główny Szkoły  
• Trener Główny Szkoły 
• Trener delegowany
• Pedagog lub psycholog szkolny 

2. Listę kandydatek przyjętych do szkoły ostatecznie zatwierdza Dyrektor Pionu Szkolenia PZPS.

                                                                          Dyrektor NLO SMS PZPS w Szczyrku 
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