
Zarządzenie nr  20/2020/2021 

Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z dnia 30. 04. 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pierwszych 

oddziałów mistrzostwa sportowego w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w 

Bydgoszczy, w roku szkolnym 2020/2021 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

 

Na podstawie art. 154 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (dz. u. z 2017r. poz. 59) oraz terminów 

postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas 

wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, 

branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022 zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

W szeregowaniu kandydatów podczas kwalifikacji do oddziałów szkolnych są brane pod uwagę kolejno i niezależnie niżej wskazane kryteria, 

adekwatnie do etapu postępowania rekrutacyjnego oraz liczby kandydatów: 

1. kandydat posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale mistrzostwa sportowego, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2. kandydat posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

3. kandydat uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla 

danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale; 

4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt 1 – 3  niż liczba wolnych miejsc w oddziale,                         

o którym mowa w pkt 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,                                

o których mowa w pkt 3. 

§ 2. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wychowania 

fizycznego; 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 



4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których mowa wart.132, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

 

§ 3. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa wart.131ust.2. Przepis art.131 ust.3 stosuje się – ustawy Prawo oświatowe z 

14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2017 r. , poz. 59)  

§ 4. 

W roku szkolnym 2021/2022 w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego  realizowany będzie 

proces szkolenia sportowego  w sześciu oddziałach mistrzostwa sportowego czteroletniego liceum, w następujących dyscyplinach sportowych: 

1. oddział I A – lekkoatletyka/kajakarstwo (dziewczęta i chłopcy), 

2. oddział I B – piłka nożna (dziewczęta i chłopcy), 

3. oddział I C – piłka nożna/strzelectwo (chłopcy piłka nożna/dziewczęta i chłopcy strzelectwo), 

4. oddział I D – wioślarstwo (dziewczęta i chłopcy), 

5. oddział I E – piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy), 

6. oddział I F – piłka nożna (chłopcy). 

 

 



§ 5. 

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymienionych w § 4 odbędą się w następujących 

terminach: 

 

Lp.  Dyscyplina sportowa/oddział  Termin przeprowadzenia 

próby sprawności fizycznej 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym 

Miejsce przeprowadzenia 

próby sprawności fizycznej 

1. Lekkoatletyka – I A I termin 

14. 06. 2021 r., godz. 17
00

. 

II termin 

18. 06. 2021 r., godz. 17
00

 

10. 08. 2021 r. , godz. 17
00

. 

 

Obiekty BCS, Bydgoszcz, ul. 

Gdańska 163. 

2. Kajakarstwo – I A  I termin 

03. 06. 2021 r., 

godz. 16
00

. 

II termin 

24. 06. 2021 r., 

godz. 16
00

 

09. 08. 2021 r., godz. 16
00

 Bydgoszcz, Przystań, ul. Tamka 

2. 

3. Piłka nożna – oddział I B  -  

dziewczęta  

I termin 

09. 06. 2021 r., 

godz. 16
30

. 

II termin 

23. 06. 2021 r., 

godz. 16
30 

09. 08. 2021 r. , godz. 15
30

 Bydgoszcz, ul. Słowiańska 7 

Stadion Miejski  

Piłka nożna – oddział I B – 

chłopcy 

I termin 

07. 06. 2021 r., 

godz. 16
00

. 

II termin 

10. 08. 2021 r., godz. 16
00

. 

 

Bydgoszcz, ul. Glinki 79. 



24. 06. 2021 r., 

godz. 16
00 

4. Piłka nożna – oddział I C I termin 

07. 06. 2021 r., 

godz. 14
00

. 

II termin 

21. 06. 2021 r., 

godz. 14
00

 

09. 08. 2021 r. , 

godz. 10
00

 

Obiekty BCS, Bydgoszcz, ul. 

Gdańska 163. (boisko ze 

sztuczną nawierzchnią) 

5. Strzelectwo sportowe – oddział 

I C 

I termin 

08. 06. 2021 r., 

godz. 15
45

. 

II termin 

29. 06. 2021 r., 

godz. 12
00

 

09. 08. 2021 r., godz. 10
00

 Bydgoszcz, ul. Cicha 59, XI 

Liceum Ogólnokształcące  im. 

Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego 

6. Wioślarstwo – oddział I D I termin 

14. 06. 2021 r., 

godz. 17
00

. 

II termin 

05. 07. 2021 r., 

godz. 17
00

 

09. 08. 2021 r., godz. 16
00

 Bydgoszcz, ul. Żupy 4, (RTW 

Bydgostia, wjazd od Torbydu) 

9. Piłka siatkowa dziewcząt – 

oddział I E 

I termin: 

12. 06. 2021 r., godz. 14
00

, 

II termin: 

19. 06. 2021 r.,  

godz. 14
00

, 

07. 08. 2021 r.,  

godz. 14
00

 

Bydgoszcz, ul. Cicha 59, XI 

Liceum Ogólnokształcące  im. 

Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego 



10. Piłka siatkowa chłopców – 

oddział I E 

I termin: 

05. 06. 2012 r., 

godz. 12
00

, 

II termin: 

19. 06. 2021 r. , 

godz. 12
00

 

 

06. 08. 2021 r., 

godz. 10
00 

Bydgoszcz, ul. Cicha 59, XI 

Liceum Ogólnokształcące  im. 

Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego 

11. Piłka nożna chłopców – oddział 

I F 

I termin: 

08. 06. 2021 r., godz. 17
30

, 

II termin: 

30. 06. 2021 r., godz. 17
30

 

 

09. 08. 2021 r., godz. 

17
30

 

Obiekty BCS, Bydgoszcz, ul. 

Gdańska 163. 

 

II termin wyłącznie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób w pierwszym terminie.  

 

 

§ 6. 

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych XI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,  w  roku szkolnym 2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym  

Komisja/osoba 

odpowiedzialna za 

przeprowadzenie czynności 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 



1. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

dyrektora szkoły terminów prób 

sprawności fizycznej 

do  14 maja 2021 r. 

nie dotyczy dyrektor  

2. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzice/opiekuna prawnego) o przyjęcie 

do szkoły i wybranego oddziału. 

od 17 do 31 maja 2021 r., do 

godz. 15.00 

od 3 do 5 sierpnia 2021 r., do 

godz. 15. 00. 

Komisja rekrutacyjna 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ośmioklasisty  oraz złożenie 

nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi 

na zmianę szkół, do których kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r. do godz. 

15.00 

nie dotyczy Komisja rekrutacyjna 

4. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej 

Zgodnie z terminami 

określonymi w § 5 

zarządzenia  

Zgodnie z terminami 

określonymi w § 5 

zarządzenia 

Komisja rekrutacyjna 

5. Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej, 

I termin -  17 czerwca 2021 

r. o godz. 12
00  

, 

II termin – 9 lipca 2021 r.                

o godz. 12
00

  , 

 

13. 08. 2021 r. – o godz. 12
00

  Komisja rekrutacyjna 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w 

tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. Komisja rekrutacyjna 



7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

okoliczności zweryfikowanych przez 

wójta (burmistrza, prezydenta) 

wskazanych w oświadczeniach 

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.  Komisja rekrutacyjna 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 22 lipca 2021 r., godz. 12. 

00 

16 sierpnia 2021 r., godz. 12. 

00 

Komisja rekrutacyjna 

9. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły. 

od 23 do 30 lipca 2021 r., do 

godz. 15.00 

 

od 17 do 20 sierpnia 2021 r., 

do godz. 15. 00 

Komisja rekrutacyjna 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. , do godz. 

14.00 

23 sierpnia 2021 r., do godz. 

14. 00 

Komisja rekrutacyjna 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole. 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. dyrektor szkoły 

12. Wystąpienie do Komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 5 sierpnia 2021 r.  26 sierpnia 2021 r.  - 

13. Sporządzenie przez Komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

- Przewodniczący Komisji 

rekrutacyjnej 

 



 

 

 

 

 

 

 


