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KRYTERIA  REKRUTACJI UCZENNIC  

DO PIERWSZEJ KLASY  

NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU  

ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 

będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60). 

 
 

NLO SMS ZPRP w Płocku prowadzi nabór do klasy pierwszej w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt. 

 

Podstawą postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie NLO SMS ZPRP  

w Płocku jest świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

Dokumenty obowiązujące kandydatkę ubiegającą się o przyjęcie do szkoły: 

 

 podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę), 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 inne dokumenty posiadane przez kandydatkę potwierdzające jej udział w olimpiadach i konkursach od 

szczebla powiatowego do ogólnopolskiego, 

 zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09.2018 roku), 

 pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych), 

 aktualne (z ostatniego miesiąca) wyniki badań krwi: OB, morfologia krwi, AIDS, zawartość żelaza, 

potasu, wapnia i sodu, aktualny (z ostatniego miesiąca) zapis EKG z opisem, 

 5 zdjęć.  
 
 
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Do w/w dokumentów kandydat 

dołącza kartę informacyjną z gimnazjum. 

 
Kandydatki do NLO SMS ZPRP w Płocku powinny: 
 

 posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

 zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz umiejętności techniczno-taktycznych zatwierdzone 

przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 

 uzyskać pozytywną kwalifikację w wyniku badań lekarskich i psychologicznych. 
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BADANIA LEKARSKIE 

TESTY PSYCHOLOGICZNE 

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: 

Test sprawności ogólnej - INKF: 

 wyskok pionowy (dosiężny), 

 bieg na 60 m, 

 uginanie ramion w podporze przodem, 

 bieg po „kopercie”, 

 bieg na 300 m. 

 

Próba wydolności tlenowej:    

 test Coopera /bieg ciągły 12 minut/. 

 

TESTY UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH: 

Bramkarki 

•  szybkość ruchu. Próba psychometryczna z elementami techniki i próba szybkości lokomocyjnej (biegowa). 

 odbicia piłki o ścianę w czasie 30 sekund (5m od) 

Zawodniczki z pola 

 próba techniczno-biegowa, 

 odbicia piłki o ścianę w czasie 30 sekund (5m od) 

Ocena indywidualnej techniki i taktyki gry 

 gra właściwa 

TERMINY REKRUTACJI DZIEWCZĄT DO KLASY PIERWSZEJ NLO SMS ZPRP w PŁOCKU  

NA ROK SZKOLNY 2018/19: 

 

 do 25.05.2018 - składanie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu oraz przesłanie karty informacyjnej  

kandydatki; 

 1.06.2018 do godz. 12:00 - przyjazd i zakwaterowanie w internacie NLO SMS w PŁOCKU ZPRP  

ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock (odpłatność – 200 złotych); 

 01-03.06.2018 - testy i egzaminy wstępne; 

 od 22.06. do 27.06. do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez 

gimnazjum za zgodność z oryginałem). Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam 

zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną 

dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby; 

 od 28.06. do 29.06. do godz. 15.00 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów; szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów ustalonych 

przez szkołę; 

 do 29.06. do godz. 16:00 – szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatek zakwalifikowanych 

do przyjęcia do klasy pierwszej oraz kandydatek niezakwalifikowanych; 

 od 30.06. do 05.07. do godz. 16:00 - kandydatki zakwalifikowane do przyjęcia składają oświadczenie 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia 

trzeciej klasy gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów 

gimnazjalnych; 
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 06.07. do godz. 12:00 - szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatek przyjętych do szkoły. 


