
 
 

 

Krosno, dn.  ……………………  

 
 

Dyrektor  
Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego  
w Krośnie 

 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego syna  do klasy ……  Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie w roku 
szkolnym …………………… 

 
 
Dane dziecka 

 
Imię (imiona) i nazwisko:…………………………………………………………………. 
 
Uczeń szkoły podstawowej: ……………………………………………………………… 

 
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………… 

 
Numer PESEL: ……………………………………………………………… 

  
Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów): 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zameldowania: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania): 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Telefony kontaktowe: 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
………………………………………………………………………………………………… 

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)  
 



Telefon do szkoły: 535 356 809 

Telefon do trenera:  D. Liana - 507 825 365 

                               

 Dokumenty należy składać w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami 

Sportowymi i  Integracyjnymi przy u. Wojska polskiego 45 38- 400 Krosno 

INFORMACYJNA KARTA DLA RODZICÓW UCZNIA LICEUM MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO KARPATY W KROŚNIE 

 

I. Informacje ogólne: 

 

1. W roku szkolnym 2021/2022 w liceum  oprócz 3-ch godzin podstawy 

programowej z wychowania fizycznego, 13-to godzinne ukierunkowane 

szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.  

2. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie na obiektach sportowych szkoły. 

3. Test Sprawności Fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły 

odbędzie się  04.06.2021  r. (piątek) o godzinie 17:00  na Stadionie przy ul. 

Bursaki 41. 

4.  Dodatkowy termin 11.06. 2021 r   (piątek) o godzinie 17:00 na Stadionie 

przy u. Bursaki 41. 

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do testu Sprawności Fizycznej jest 

wcześniejsze złożenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu 

potwierdzające dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Teście Sprawności Fizycznej. 

6. Wyniki Testu Sprawności Fizycznej zostaną ogłoszone  15.06.2021 r. 

 

II. Zasady rekrutacji: 

 

1. Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który: 

a) Od 26 kwietnia do 31  maja 2021 r.  złoży: 

   -  podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez Rodzica 

   -  zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Teście 

Sprawności Fizycznej ( w przypadku braku zaświadczenia od 

uprawnionego lekarza medycyny sportowej) 

b)   zaliczony Test Sprawności Fizycznej 

c)   do 25.06.2021 r. Do 14 lipca 2021r. godziny 15:00 złoży:  

   -  oryginał świadectwa ukończenia  ósmej klasy szkoły podstawowej  

   -  zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań     

      do uprawiania sportu do dnia 01.09.2021r. 

  -   kartę zdrowia i szczepień dziecka 

  -  2 zdjęcia ( 30x42 mm)   

 

2. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w pierwszej 

kolejności przyjmowani będą uczniowie którzy uzyskali lepsze wyniki na 

teście sprawności fizycznej 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi 15.07.2021 r. o godzinie 15:00. 

 

 



 

 

 

 

III. Szkoła zapewnia: 

 

-  13 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie 

-  wyspecjalizowaną kadrę trenerską i współpracę z klubem sportowym 

-  zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy 

-  stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe 

-  realizację pełnego programu edukacyjnego i wychowawczego szkoły 

-  dla rodziców w trudnej sytuacji finansowej dofinansowanie do obozów  

    sportowych 

 -  możliwość organizacji obozów letnich i zimowych  (dodatkowo płatne 

 

IV. Rodzice zobowiązują się  do: 

 

1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej. 

2. Regularnego opłacania czesnego w wysokości 100 zł. miesięcznie 

3.   Wspierania dziecka w uczestniczeniu w obozach szkoleniowych, rywalizacji 

        sportowej. 

                  4. Kontrolowania postępów dziecka w nauce. 

 

V. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

  

1. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce. 

2. Osiąganie postępów w sporcie, udział w treningach i rywalizacji sportowej. 

3. Uzyskanie co najmniej poprawnej oceny z zachowania. 

4. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym. 

5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. 

 

VI. Informacje dodatkowe: 

 

1. Uczeń szkoły uczestniczy w rywalizacji sportowej na zawodach, treningach 

ustalonych przez nauczyciela, obowiązkowo. 

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie 

z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych. 

3. Uczeń przestrzega postanowień statutu szkoły. 

 
 

 

 

 

 


