
Zespół Kształcenia 
i Wychowania w Stężycy, 

w skład którego wchodzi 

Szkoła Podstawowa z oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego oraz 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego ogłasza informacje o naborach

Nabór 
2019/2020



Piłka siatkowa 
Piłka nożna

 

od 13.05.2019 r. do 18.06.2019 r.

do 06.06.2019 r. 

Dyscypliny:

Terminy składania wniosków: 

Próby sprawności fizycznej: 

► stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną, 
► pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną 

nawierzchnią, 
► wielofunkcyjne boisko typu Orlik, 
► hala sportowo-widowiskowa, 
► siłownia,

Obiekty sportowe 
szkolne i przyszkolne: 



► marina wodna wraz ze sprzętem żeglarskim, 
► w sezonie letnim kąpielisko nad Jeziorem 

Raduńskim Górnym, 
► 40 km ścieżek rowerowych.

Obiekty szkolne: 

► multimedialne sale lekcyjne, 
► sale komputerowe, 
► stołówka, 
► internat.

► darmową odzież sportowo-treningową,
► bezpłatne dowozy uczniów do 30 km., 
► stypendia dla najzdolniejszych, 
► miejsca noclegowe w internacie  

(odpłatność ok. 10 zł/doba),
► całodzienne wyżywienie  

(odpłatność ok. 6 zł/dziennie), 
► profesjonalna kadra nauczycieli i trenerów, 
► testy wydolnościowe i szybkościowe, 
► profesjonalną suplementację,
► diagnostykę treningu i system GPS,
► opiekę medyczną, fizykoterapeuty  

i odnowę biologiczną, 
► psycholog sportowy,
► zajęcia na basenie, 
► obozy sportowe, 
► zajęcia treningowe zintegrowane z planem 

dydaktycznym w szkole.

Zakwalifikowanym do SMS 
zapewnia się:



Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Szkoła 
Podstawowa

Liceum 
Ogólnokształcące

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnia-
nie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym

od 13.05.2019           
do 18.06.2019

od 13.05.2019           
do 18.06.2019

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 06.06.2019 do 06.06.2019

3 Termin ogłoszenia wyników sprawności fi-
zycznej do 10.06.2019 do 10.06.2019

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum 
Ogólnokształcącego Sportowego o świa-
dectwo ukończenia egzaminu ósmoklasisty 
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty

-  od 21.06.2019 
do 25.06.2019

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-
twierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13.05.2019
do 04.07.2019
do godz. 15.00

od 13.05.2019
do 04.07.2019
do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez ko-
misję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-
nych

05.07.2019
do godz. 10.00

05.07.2019
do godz. 10.00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egza-
minu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Li-
ceum Sportowego

- do 10.07.2019
do godz. 14:00

8
Podanie do publicznej wiadomości przez ko-
misję rekrutacyjną listy kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych

do 12.07.2019
 do godz.12:00

do 12.07.2019
 do godz.12:00

TERMINARZ REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Warunkiem przystąpienia do egzaminu 
wstępnego (prób sprawnościowych) jest:

► bardzo dobry stan zdrowia,

► umiejętność łączenia nauki ze sportem,

► dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie karta 
zdrowia zawodnika),

► podanie i kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika,

► zgoda rodziców na podjęcie szkolenia, które należy dostarczyć 
osobiście w dniu egzaminu wstępnego.

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej 
utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

Regulamin rekrutacji oraz wszelkie inne dokumenty są do 
pobrania na stronie internetowej ZKiW Stężyca.  

Kontakt bezpośredni: 
Wicedyrektor ds. Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Aneta Stuba - Wrońska – tel. 605 127 946 

Koordynator ds. sportu i naboru 
Michał Milewski – tel. 728 879 536 
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