
 

 

 

Regulamin rekrutacji  
do Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy  

na rok szkolny 2022/2023 
 

 § 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organ prowadzący Szkołę ustala, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zasady procedury 

kwalifikacyjnej, obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy rekrutacji i podaje je 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły 
www.smstychy.pl/liceum. 

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas, kieruje Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 
Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:  

1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, 
2. weryfikacja złożonych wniosków, co do spełniania przez kandydatów kryteriów, 
3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. 
3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej, 

koordynatorzy APN SMS TYCHY oraz pracownik administracyjny Szkoły powołani 
zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

4. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej. 
Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

5. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do: 
▪ I klasy Liceum Ogólnokształcącego (piłka nożna i hokej na lodzie) 
▪ II klasy Liceum Ogólnokształcącego (piłka nożna i hokej na lodzie) 

6. Kandydat musi dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty wykazane w § 2 ust.1. 
 

§ 2 
Warunki i kryteria przyjęć 

 
1. O przyjęcie do Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (zwanego dalej LMS) mogą ubiegać 

się uczniowie, którzy:  
a) dostarczą oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

wykonywania wysiłku fizycznego oraz do udziału w testach sprawnościowych do 
LMS Tychy, 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

b) dostarczą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu w 
Liceum Mistrzostwa Sportowego do dnia 19.08.2022 roku.  

c)  pozytywnie przejdą próbę sprawności fizycznej, 
d) wypełnią kwestionariusz kandydata, 

e) dokonają wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto LMS Tychy ING Bank 
Śląski 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442, z wpłaty zwolnieni są członkowie 
Akademii SMS Tychy, 

f) dostarczą świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty 
(kandydaci do klas I) 

2. O przyjęciu do Szkoły decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz wyniki 
próby sprawności fizycznej. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej  
o przyjęciu kandydata do Szkoły. Listę kandydatów przyjętych ustala się wg malejącej liczby 
uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów 
oferowanych przez Szkołę. 

4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo 
przysługuje kandydatom:  

a) z wyższą liczbą punktów testów sprawnościowych, 
b) z wyższą oceną z zachowania. 

5. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym 
okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc. 
 

§ 3 
Terminy rekrutacji i dokumenty 

 
1. Terminy rekrutacji do poszczególnych klas stanowią załącznik do regulaminu: 

● załącznik 1 – rekrutacja do klas I 
● załącznik 1 – rekrutacja do klas II 

 
§ 4 

Tryb odwoławczy 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy Szkolnej kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji 
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica 
kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.  



 

 

 
 
Regulamin rekrutacji obowiązuje od 22 lutego 2022r. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU REKRUTACJI  DO KLASY I LMS TYCHY  
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie 

internetowej szkoły www.smstychy.pl) zakładka „liceum” oraz do złożenia podpisanego 
przez rodzica kwestionariusza kandydata w sekretariacie Liceum Mistrzostwa Sportowego 
Tychy (ul. Oświęcimska 51) w terminie od 23 lutego 2022 roku do 6 maja 2022 roku do 
godziny 15:00. 

2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 17-19 maja 2022 roku w APN SMS Tychy  
przy ulicy Andersa 22, o godzinie 11:00.  

3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej następujące dokumenty: 

a. oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do wykonywania wysiłku oraz 
uprawiania danej dyscypliny sportowej, 

b. potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto LMS Tychy ING 
Bank Śląski 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442, wpłata ta jest potwierdzeniem 
chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego. 
Z wpłaty zwolnieni są członkowie Akademii SMS Tychy. Opłata będzie zwrócona w  
przypadku niezakwalifikowania się podczas testów sprawnościowych. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, w przypadku testów sprawnościowych, 
nastąpi dnia 27 maja 2022 roku. 

5. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas pierwszych nastąpi  
6 czerwca 2022 roku poprzez wywieszenie  list w budynku Szkoły, informację na stronie 
internetowej i indywidualną informację na adres e-mail podany w procesie rekrutacji. 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły nastąpi od dnia 
7-10 czerwca 2022 roku, w godzinach pracy sekretariatu poprzez: 

▪ podpisanie umowy określającej warunki współpracy z LMS Tychy, 
▪ złożenie 2 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na 

odwrocie). 
▪ dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania 

sportu wystawionego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego 
(nie później niż do dnia 15 lipca 2022 roku). 

7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Szkoła prowadzi nieprzerwany nabór, 
zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. 

8. Terminy testów sprawnościowych, podane w załączniku, mogą ulec zmianie, jeżeli 
pojawią się obostrzenia, które mogą być wprowadzone, w związku  
z sytuacją pandemiczną. W przypadku zmiany terminu, informacje będą podawane na 
bieżąco. 

 
 

http://www.smstychy.pl/


 

 

 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMINU REKRUTACJI DO KLASY II LMS TYCHY 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie 
internetowej szkoły www.smstychy.pl) oraz do złożenia podpisanego przez rodzica 
kwestionariusza kandydata w sekretariacie Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy 
al. Oświęcimska 51) w terminie od 23 luty 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku godzina 
15:00.  

2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone indywidualnie. Informacja o godzinach i 
miejscu wyżej wymienionych testów będzie podana mailowo bądź telefonicznie. 

3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć w sekretariacie 
szkoły następujące dokumenty:  

• kwestionariusz zgłoszeniowy 

• potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto LMS Tychy ING Bank 

Śląski 87 1050 1399 1000 0090 3245 3442. Wpłata ta jest potwierdzeniem chęci 

przystąpienia do egzaminu sprawnościowego. Z wpłaty zwolnieni są członkowie 

Akademii SMS Tychy. Opłata będzie zwrócona w  przypadku niezakwalifikowania się 

podczas testów sprawnościowych 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przypadku testów sprawnościowych nie 
później niż w terminie do 7 dni od przeprowadzenia testów. 

5. Po pozytywnym wyniku testu sprawnościowego kandydat powinien dokonać 
uzupełnienia dokumentów w postaci oświadczenia ze średnią ocen i oceny z półrocza 
klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na podstawie złożonego kwestionariusza 
kandydata  

6. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów nastąpi nie później niż do 
31.08.2022 r.  poprzez indywidualną informację na adres e-mail podany w procesie 
rekrutacji. 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi po: 
▪ podpisaniu umowy określającej warunki współpracy z LMS Tychy, 
▪ złożeniu 2 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na 

odwrocie). 
▪ dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania 

sportu wystawionego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego 
(nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 roku). 

8. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami nabór trwa do wyczerpania wolnych 
miejsc, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. 
 

 

http://www.smstychy.pl/

