
Zarządzenie nr  15/2016/2017 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczykóww Bydgoszczyz dnia                        

28. 04. 2017 r. w sprawie powołania komisji oraz ustalenia terminów rekrutacji  dla 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pierwszych oddziałów mistrzostwa 

sportowego XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 

9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy, w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia  14 marca 2017 r.   w sprawie przeprowadzania postepowania 

rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I 

stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum a także 

zarządzenia nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 

2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej 

szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie 

kujawsko - pomorskim  -  zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Powołuję komisję rekrutacyjną, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków  w Bydgoszczy, której 

skład, czynności oraz terminy postepowania zostały określone w § 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. 

 

 

1. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Skład komisji 

rekrutacyjnej 

1. Organizacja i przeprowadzenie prób 

sprawności fizycznej wg 

harmonogramu określonego w 

zarządzeniu nr 14/2016/2017 z dnia 

28. 04 .2017 r. (zał. nr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 20. 05. do 07 . 

06. 2017 r.  

1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. J. Lewandowski 

3. P. Walczak, 

 I A 

a) lekkaatletyka 

b) kajakarstwo  1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. T. Paluszczak, 

3. P. Baraszkiewicz. 

 I B - piłka nożna 1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. D. Omniczyński 

3. D. Osiński 

I C - piłka nożna 1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. D. Osiński, 

3. Ł. Jankowski 

I D - wioślarstwo  1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. D. Bernatajtys, 

3. T. Czubak. 

I E 

a) piłka siatkowa dziewcząt 

1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. A. Kopczyk, 

3. K. Kowalczyk 

b) piłka siatkowa chłopców 1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. A. Kopczyk, 

3. K. Kowalczyk 

2. Podanie do publicznej wiadomości 

list kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych (zał. nr 6). 

Do 09. 06. 2017 r. 

do godz. 12
00

 

1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. A. Kopczyk, 

3. D. Osiński 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Od 23.06.2017 r.   



klasy pierwszej liceum o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego (zał. nr 1) 

do 27.06.2017 r.  

 do godziny 15.00  

 

1. A. Landowska  - 

przewodnicząca 

komisji, 

2. A. Matuszczak, 

3. G. Witkowicz, 

4. S. Wesołowska, 

5. A. Zawichrowska, 

6. M. Budzyński, 

7. M. Janaszkiewicz 

4. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy pierwszej liceum i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art.20t ust.7 ustawy o 

systemie oświaty w związku z art. 

149 ust. 1, art. 155 ust. 4 i 7, art. 165 

ust. 3 i 4 ustawy – Przepisy 

wprowadzające. (zał. nr 2) 

Do 29.06.2017 r., 

do godz. 15 .00. 

 

1. A. Landowska – 

przewodnicząca komisji, 

2. A. Matuszczak 

3. G. Witkowicz 

5. A. Zawichrowska 

 

 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

(zał. nr 3) 

Do 17.07.2017 r. 

 do godziny 12.00  

 

1. A. Landowska – 

przewodnicząca komisji, 

 

2. A. Matuszczak, 

3. M. Budzyński. 

6.  Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do liceum 

Do 24. 07. 2017 r. 

do godz. 15. 00. 

1. A. Landowska – 

przewodnicząca komisji, 

 

2. A. Matuszczak 

3. M. Janaszkiewicz, 

4. S. Wesołowska, 

5. M. Budzyński 

6. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych (zał. nr 4) 

Do 26.07.2017 r. 

do godziny 12.00 

1. A. Landowska – 

przewodnicząca komisji, 

 

2. A. Matuszczak 

3. M. Janaszkiewicz, 

4. S. Wesołowska, 

5. M. Budzyński 

 

 

§ 3. 

 

Czynności w postepowaniu uzupełniającym Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

1. Przewodnicząca – A. Landowska, 

2. M. Janaszkiewicz, 

3. A. Matuszczak, 



będzie realizowała zgodnie z terminarzem ustalonym przez Kujawsko – Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

§ 4. 

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do 13 zawierające wzory protokołów 

posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

 

§ 5. 

Protokoły posiedzeń komisji, o których mowa w § 4 podpisują, występujący łącznie, 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej wraz z jednym z jej członków lub trzech członków 

komisji. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2017 r. 

 

 


