
Załącznik 2   
 

 

KARTA DLA RODZICÓW KANDYDATA 

do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce  
I. Informacje ogólne: 

1. W roku szkolnym 2021/2022 utworzona zostanie klasa sportowa realizująca, oprócz 

3-ch godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 16-sto godzinne 

ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu: 

 piłka nożna  

2. Szkolenie ukierunkowane, realizowane będzie na obiektach sportowych IV Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. 

3. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tych 

klas odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.  

 

II. Zasady rekrutacji: 

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

a) złoży: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego 

Wspomagania Rekrutacji podpisany przez rodziców i kandydata; 

 deklarację przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego 

 zaświadczenie od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do udziału 

w próbie sprawności fizycznej; 

 zaakceptowaną podpisem rodziców „Kartę dla Rodziców Kandydata”; 

b) zaliczy próbę sprawności fizycznej 

c)  złoży: 

 świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty 

 zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań 

do uprawiania sportu,  

 kartę zdrowia dziecka (może być we wrześniu), 

 2 zdjęcia opisane danymi (30x42 mm). 

2.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych według harmonogramu 

 

III. Szkoła zapewnia: 

 16 godzin ukierunkowanego wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych 

nieodpłatnie; 

 Wyspecjalizowaną kadrę trenerską; 

 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy; 

 Możliwość korzystania z posiłków; 

 Możliwość zamieszkania w Internacie; 

 Opiekę psychologiczno - pedagogiczną. 

 

IV. Rodzic zobowiązuje się do: 

 Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej; 

 Zakupu wymaganych strojów sportowych; 

 Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie. 

 

V. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

1.  Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce; 

2.  Osiąganie postępów w sporcie; 

3.  Uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania;  

4.  Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.  

 

VI. Informacje dodatkowe: 

1. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych 

w „Karcie dla Rodziców Kandydata do VI Liceum Ogólnokształcącego 

Mistrzostwa Sportowego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce” Rodzic zobowiązany jest do 

przeniesienia dziecka do innej szkoły. 

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie 

z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych. 

3. Zajęcia sportowe mogą się rozpoczynać od godz. 7
30

. 

 

 

Akceptuję powyższe warunki i zgłaszam dziecko 
 

……………………………………………………………………….…..……………………  
    Imię/imiona i nazwisko kandydata 

do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w ZSZ Nr 2 

w Ostrołęce w zakresie piłki nożnej. 
      

Data ..............................  Podpis Rodzica ...................................................... 


