Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2022
Dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie z dnia 21 marca 2022 roku

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH PONADPODSTAWOWYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W SZCZECINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 157 ust.1 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.
1082),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
3. 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 2020 r. poz. 2138),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa
sportowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 413),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły
artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach
publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego
samego typu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1641),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700),
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 339),
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1036),
10. Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022
r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych
przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych
w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe),
z
wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok
szkolny 2022/2023,
1.
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11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin nr 50/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do
oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa
I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem
prowadzącym.
Rozdział 1
Informacje ogólne
1.
2.

3.
4.
5.

Do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się uczniów, którzy
ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową.
Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Rekrutacja
w Szczecinie jest prowadzona drogą elektroniczną przez stronę internetową:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa. Wypełniony wniosek należy
wydrukować i dostarczyć do szkoły. Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej
jednego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej ( nie dotyczy oddziałów: interdyscyplinarnego i e-sportu).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap tegoż postępowania.
Kryteria rekrutacyjne brane łącznie pod uwagę w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły ponadpodstawowej jako branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, w tym także świadectwo
promocyjne z wyróżnieniem potwierdzające ukończenie drugiej klasy
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych albo piątej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
w tym także na świadectwie promocyjnym potwierdzającym ukończenie drugiej klasy
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych albo piątej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad
wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
• tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego,
• tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
• tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego,
• dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
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6.

7.

• tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego,
• tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
• tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym,
• krajowym,
• wojewódzkim,
• powiatowym;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
• tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
• tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa
w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata (druk do pobrania na stronie systemu Nabór
https://nabor.pcss.pl/szczecin/);
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (druk do pobrania na stronie systemu
Nabór https://nabor.pcss.pl/szczecin/);
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.
Rozdział 2
3

Nabór do klas pierwszych ponadpodstawowych liceum ogólnokształcącego
Do oddziałów pierwszych przyjmowani są kandydaci bez względu na ich miejsce
zameldowania.
1. Do oddziału pierwszego liceum przyjmuje się kandydatów na podstawie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, w tym także świadectwa promocyjnego
potwierdzającego ukończenie 2. klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo 5. klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej.
2. Do oddziału pierwszego liceum przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców/ prawnych
opiekunów.
3. Rodzice uczniów powinni wyrazić pisemną zgodę na uczęszczanie kandydata do szkoły
mistrzostwa sportowego (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły).
4. Kandydaci do szkoły mistrzostwa sportowego powinni charakteryzować
się bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza. Kandydaci czynnie uprawiający sport,
powinni posiadać aktualną kartę sportowca i złożyć jej kserokopię wraz z wnioskiem
naborowym ( nie dotyczy oddziału e-sport).
5. Kandydaci
do
szkoły
mistrzostwa
sportowego
powinni
legitymować
się pozytywnym wynikiem próby sprawności fizycznej (nie dotyczy oddziałów:
interdyscyplinarnego i e-sportu).
6. Kandydaci do oddziału mistrzostwa sportowego (pływanie/boks) powinni posiadać
aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku
Bokserskiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim lub bokserskim będącym
członkiem PZP. Kandydaci do oddziału interdyscyplinarnego powinni posiadać
zaświadczenie z klubu sportowego.
7. W pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani
są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad
dla uczniów szkół podstawowych: Matematycznej, Informatycznej, Języka angielskiego
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Rozdział 3
Warunki szczegółowe
1.

W roku szkolnym 2022/2023 LOMS planuje utworzyć następujące oddziały pierwsze
(ponadpodstawowe):
• 1 P - oddział mistrzostwa sportowego (SMS): pływanie/sporty wodne/boks.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, język obcy: język
angielski;
• 1 N - oddział mistrzostwa sportowego: piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, język obcy: język
angielski;
• 1 S - oddział interdyscyplinarny.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy:
język angielski;
• 1 E - oddział e-sport.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka,
język obcy: język angielski.
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2.

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego może otrzymać
w
postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany
na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:
• języka polskiego,
• matematyki,
• 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty
z języka obcego nowożytnego;
2) maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej jako branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału;
przedmioty punktowane:
- do oddziałów mistrzostwa sportowego:
• biologia,
• język obcy
- do oddziału interdyscyplinarnego:
• informatyka,
• język obcy
- do oddziału e-sport:
• informatyka,
• język obcy
zgodnie z zasadą:
• celujący- po 18 punktów,
• bardzo dobry – po 17 punktów,
• dobry – po 14 punktów,
• dostateczny – po 8 punktów,
• dopuszczający – po 2 punkty;
3) maksymalnie 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem (również potwierdzające ukończenie drugiej klasy ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo piątej
klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej);
4) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, w tym także na świadectwie promocyjnym
potwierdzającym ukończenie drugiej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II
stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo piątej klasy
ogólnokształcącej szkoły baletowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad
wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
• tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
• tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
• tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
• dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
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3.

• tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
• tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
• tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
• międzynarodowym – 4 pkt.,
• krajowym – 3 pkt.,
• wojewódzkim – 2 pkt.,
• powiatowym – 1 pkt.;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
• tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
• tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
• tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10
pkt.,
• dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7
pkt.,
• dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5
pkt.,
• tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
• tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
• tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;
5) maksymalnie 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu
i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskane z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
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b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej
w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
4. Wymagana minimalna ilość punktów w przypadku przyjęcia do oddziałów:
interdyscyplinarnego i e-sport wynosi 120 pkt.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim (organizowanych przez kuratora oświaty) i ponad wojewódzkim
(organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego
porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. Aby móc skorzystać
z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów
ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów: zaświadczenie komitetu
głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty), zaświadczenie komisji
konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez
kuratora oświaty lub ponad wojewódzkim organizowanych przez właściwych kuratorów
oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata).
Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły albo wraz z kopią
świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Rozdział 4
Procedura odwoławcza
1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie
3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział 5
7

Komisja do spraw naboru
Naboru uczniów do liceum dokonywać będzie Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
zarządzeniem dyrektora.
Rozdział 6
Terminarz rekrutacji
Szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest co roku przez Wydział Oświaty Urzędu
Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Rozdział 7
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych kandydata, jego rodziców/opiekunów prawnych
w trakcie rekrutacji oraz w przypadku pozytywnego zakończenia jest Centrum Mistrzostwa
Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, tel. 91 488 52 88, e-mail:
sekretariat@cmsmazurska.pl. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych znajdują się na stronie Centrum Mistrzostwa Sportowego pod adresem:
https://www.cmsmazurska.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
1.
2.
3.
4.

5.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego.
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 do Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego.
Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych wyrażających zgodę na uczęszczanie dziecka do szkoły
sportowej.
Klauzula informacyjna dla kandydatów i ich rodziców.
Deklaracja religia/ etyka/ wychowanie do życia w rodzinie.
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