SMS Siatkówka

ZSO nr 2 Samorządowe Liceum

KRYTERIA KWALIFIKACJI do klasy pierwszej

Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w ZSO nr 2 w Stalowej Woli - specjalność siatkówka dziewcząt

I. Informacje ogólne
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli dedykowana jest najbardziej uzdolnionej siatkarsko młodzieży
żeńskiej, głównie z terenu południowo-wschodniej Polski, która rokuje osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego.
2. W roku szkolnym 2018/2019 utworzona zostanie kolejna klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu
siatkówki, realizująca tygodniowo co najmniej 16 godzin zajęć sportowych, w tym 3 godzin podstawy programowej
z wychowania fizycznego. Pozostałe godziny przeznaczone są na ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu
siatkówki.
3. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli realizuje program szkolenia w sporcie: piłka siatkowa
opracowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyk w dn.
29.08.1017 r , równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla liceum ogólnokształcącego.
4. Uczennice uczęszczające do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli realizują szkolny plan nauczania
ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
5. Uczennice zamiejscowe zakwalifikowani do klasy mogą korzystać z zakwaterowania i wyżywienia w bursie
międzyszkolnej.
6. O przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w może ubiegać się kandydatka, która:
a. ukończyła gimnazjum
b. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego
sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki medycznej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia.
c. posiada pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do szkoły
d. uzyskała pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej /wg załączonego testu/
7. Wymagane dokumenty :
a. wniosek o przyjęcie do szkoły
b. dwie fotografie /podpisane na odwrocie/
c. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o ocenach szczegółowych egzaminu gimnazjalnego
d. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia potwierdzone orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki medycznej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia.
e. pisemna zgoda rodziców /opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydatki do szkoły
f. inne dokumenty posiadane przez kandydatkę potwierdzające jej udział w olimpiadach i konkursach oraz
potwierdzające osiągnięcia sportowe.
8. Procedura odwoławcza :
a. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatek przyjętych, kandydatka nieprzyjęta
może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
b. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania

II. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli
1. 07.05. do 11.05.2018 roku – termin składania wniosków do sekretariatu szkoły
a. wniosek o przyjęcie do SMS (wg wydanego przez szkołę wzoru) .............../pobierz załącznik 1/
b. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia potwierdzone orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarz, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia.
c. pisemna zgoda rodziców /opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydatki do szkoły .........../pobierz załącznik 2/
2. w dniu 22.05.2018 roku /wtorek/ godz. 16.30 – próby sprawności fizycznej /hala sportowa Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 9 /
obowiązuje :
a. zaświadczenie lekarskie /ważne na czas prób sprawności fizycznej/ ,
b. pisemna zgoda rodziców /ważne na czas prób sprawności fizycznej/ .............../pobierz załącznik 3/,
c. strój sportowy
3. w dniu 04.06.2018 roku podanie przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatek, które
uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej /sekretariat szkoły/
4. w dniach 22.06. do 26.06.2018 roku do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. do 07.05. do 27.06.2018 roku weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art.
20t ust 7 ustawy.
6. 29.06.2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
7. od 29.06. do 06.07.2018 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałów pozostałych niezbędnych dokumentów o ile nie zostały złożone
wcześniej.

III. Warunki i tryb rekrutacji kandydatek do klasy pierwszej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli na rok szkolny 2017/2018
O przyjęciu kandydatki do klasy pierwszej liceum decyduje kwalifikacja w standardowym trybie rekrutacji, oraz
zaliczenie prób sprawności fizycznej - opr. na podstawie testów Polskiego Związku Piłki Siatkowej /zał. nr 4-testy/.

Rodzaj próby motorycznej lub cecha podlegająca ocenie

Wartość punktowa

1 Próba zwinnościowa

1–5

2 Próba siły rąk

1–5

3 Próba mocy nóg

1–5

4 Próba szybkości

1–5

5 Wysokość ciała (pomiar wzrostu)

1–5

6 Umiejętności techniczno - taktyczne

1 – 10

7 Poziom cechy wolicjonalnych

1 – 10

8 Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w grze

1 – 10

9 Perspektywa rozwoju sportowego

1 – 10

10 Potwierdzone osiągnięcia sportowe

1 – 10

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 75, minimum kwalifikacyjne – 45

Dyrektor Szkoły

