Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Studium Przedsiębiorczości „MAGO”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 30
www.szkolakadetow.pl

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
OFERTA SZKOŁY
KLASA 1 OPW - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Liczba uczniów - 30
Rozszerzenia : język angielski, geografia, matematyka
Zajęcia specjalistyczne: szkolenie wojskowe

KLASA 1 P - POLICYJNA
Liczba uczniów- 24
Rozszerzenia : język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia (wybór dokonany przez szkołę
po weryfikacji kwestionariuszy)
Zajęcia specjalistyczne : przysposobienie policyjne

DRUGI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, DO WYBORU PRZEZ KANDYDATÓW:
język niemiecki - kontynuacja nauki języka po szkole podstawowej
język włoski - nauka od podstaw

OGÓLNE KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY
1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest spełnienie wymagań określonych w etapach I-IV postępowania
rekrutacyjnego.
2. Uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej dobrej oceny zachowania.
3. Kandydaci do klasy OPW - do grupy z rozszerzoną matematyką, na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej uzyskują co najmniej dobrą ocenę z matematyki.
4. Elementem wyróżniającym kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym są udokumentowane
osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i inne.
5. Kandydat ma obowiązek złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki
w klasie wojskowej, policyjnej.
6. Dokumenty rekrutacyjne
www.szkolakadetow.pl

dostępne

są

na

stronie

internetowej

szkoły

pod

adresem:

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I - ETAP
Przesłanie na adres mailowy szkoły sekretariat@lo-kosciuszki.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego
na rok szkolny 2022/2023 wraz z klauzulą inforamcyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w
terminach:
KLASA 1 OPW

od 01.02.2022 do 31.05.2022

KLASA 1 P

od 01.02.2022 do 15.06.2022
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Oryginał formularza zgłoszeniowego na rok szkolny 2022/2023 wraz z załacznikami Kandydat zobowiązany
jest złożyć w Szkole w dniu rozmowy rekrutacyjnej.

II - ETAP
Odbycie rozmowy rekrutacyjnej z przedstawicielem szkoły w terminach:
KLASA 1 OPW

od 01.02.2022 do 31.05.2022

KLASA 1 P

od 01.02.2022 do 15.06.2022

Na rozmowie wymagana jest obecność rodzica / opiekuna prawnego.
Na rozmowę rekrutacyjną należy umówić się telefonicznie / tel. 33 811 76 58.
Po przeprowadzonej rozmowie w terminie do 7 dni należy dokonać opłaty wpisowej.

III - ETAP – EGZAMIN ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DOTYCZY TYLKO KANDYDATÓW DO KLASY OPW
Kandydaci do klasy OPW w dniach 9,10 czerwca 2022 zgłaszają się na egzamin. Zasady egzaminu określa
regulamin egzaminu ze sprawności fizycznej.

IV ETAP
Złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 01.07.2022 kompletu następujących dokumentów:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. Oryginał egzaminu ósmoklasisty,
3. Kartę zdrowia,
4. Zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – 2 sztuki
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w klasie wojskowej i/lub policyjnej.

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
1. Informacja o przyjęciu do szkoły dostępna w dniu 06.07.2022 na stronie internetowej szkoły alfabetyczna lista przyjętych.
2. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń
w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

oraz

spełnienie

warunków

zawartych

3. Ostateczną decyzję o przyjęciu Kandydata do szkoły podejmuje: Organ Prowadzący Szkołę, Dyrekcja
Szkoły.
4. Ostateczny podział na klasy, języki, rozszerzenia oraz podpisanie umowy o świadczenie usług
oświatowych ze szkołą nastąpi na zebraniu organizacyjnym.

OPŁATA WPISOWA
1. Wpisowe do szkoły wynosi 250,00 zł.
2. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły: 54 1090 2590 0000 0001 4666 9718
Bank Santander. W tytule przelewu należy wpisać: opłata wpisowa oraz imię i nazwisko Kandydata.
3. Opłata wpisowa podlega zwrotowi W przypadku rezygnacji z postępowania rekrutacyjnego z terminie
do 31.05.2022r. Pisemną rezygnację składa rodzic / opiekun prawny. Rezygnację należy złożyć w
sekretariacie szkoły, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy szkoły
sekretariat@lo-kosciuszki.pl. W rezygnacji należy podać numer rachunku bankowego do zwrotu opłaty
wpisowej.
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ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ
1. Szczegółowe zasady odpłatności za szkołę zawarte są w umowie o świadczenie usług oświatowych ze
szkołą.
2. Czesne miesięczne za naukę wynosi 390,00 zł. Po spełnieniu warunków określonych
w umowie o świadczenie usług oświatowych czesne za naukę może zostać obniżone do wysokości
350,00 zł, 250,00 zł, 200,00 ZŁ lub 150,00 zł miesięcznie.

REGULAMIN EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA
KANDYDATÓW DO KLASY OPW
1. Uczestnictwo w egzaminie ze sprawności fizycznej jest obowiązkowe.
2. Do udziału w egzaminie dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy na egzamin stawią się
z podpisaną przez rodziców zgodą na udział w egzaminie / dokument dostępny do pobrania
na stronie internetowej szkoły.
3. Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Bielsko-Biała, Mikuszowice Śląskie – Garnizonowy Ośrodek
Szkolenia
4. Terminy egzaminu:
Termin główny:

9 lub 10 czerwca 2022r.

Termin dodatkowy:
23 czerwca 2022r.- dla kandydatów, którzy ze względu na sytuację
zdrowotną nie mogli uczestniczyć w terminie głównym / należy udokumentować nieobecność.
5. Szczegółowa organizacja egzaminu zostanie podana w dniu 6 czerwca 2022r. na stronie internetowej
szkoły.
6. Na egzaminie wymagany jest strój sportowy.
7. Egzamin składa się z trzech konkurencji:
−

marszobieg terenowy na 1000m,

−

skłony tułowia w przód wykonywane w ciągu na czas - 2 minuty,

−

uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem.

8. Wszystkie konkurencje odbywają się jednego dnia.
9. Egzamin przeprowadza 3 osobowa komisja powołana przez szkołę.
10. Wyniki sprawdzianu przeliczone na punkty podane zostają kandydatom po zakończonym egzaminie.
11. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu sprawności fizycznej:
−

każda konkurencja max. po 100 pkt.

−

suma punktów za trzy konkurencje max 300 pkt.
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OPIS KONKURENCJI-KRYTERIA PUNKTOWE
I - MARSZOBIEG TERENOWY NA 1000M
Próbę wykonuje się w stroju sportowym na drodze terenowej o twardej nawierzchni.
ZASADY PUNKTACJI, NORMY CZASOWE
PUNKTACJA

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

MAX – 100 pkt

czas-3,29 min. i poniżej

2,50 min. i poniżej

MIN – 1 pkt

czas-5,47 min

5,08 min

II SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD WYKONYWANE W CIĄGU NA CZAS-2 MINUTY.
Pozycja leżąca na plecach, ręce ułożone z tyłu na głowie, nogi ugięte w stawach kolanowych.
Prawidłowe wykonanie ćwiczenia polega na wykonaniu skłonu w przód z jednoczesnym dotknięciem
łokciami kolan i natychmiastowym powrotem do pozycji leżącej.
ZASADY PUNKTACJI, LICZBA SKŁONÓW W CIĄGU 2 MIN.
PUNKTACJA

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

MAX – 100 pkt

63 i więcej

70 i więcej

MIN – 1 pkt

11

19

III UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM/TZW.POMPKI/.
Ćwiczenie wykonywane w pozycji leżącej, nogi złączone lub w lekkim rozkroku, ręce podparte na podłożu.
Prawidłowo wykonane ćwiczenie polega na wykonywaniu ugięć ramion w jednym ciągu, bez przerw między
kolejnymi powtórzeniami.
ZASADY PUNKTACJI, LICZBA WYKONANYCH ĆWICZEŃ.
PUNKTACJA

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

MAX – 100 pkt

37 i więcej

56 i więcej

MIN – 1 pkt

1

5
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