Terminy rekrutacji
(po Szkole Podstawowej) 2019/2020
1. Od 13.05 do 25.06 2019 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej. Kandydat może wybrać każdą z proponowanych 4 klas (3 ogólne, 1 klasa
Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna). Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany ze
strony internetowej systemu naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/
2. Od 21 do 25.06.2019 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów końcowych (szczegóły w „Wymagane
dokumenty”)
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności do 28.06.2019 r.
4. 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 ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w
oświadczeniach do 15 07.2019 r.
5. Do 16 lipca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Od 16 do 24 lipca 2019 r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminów końcowych.
6. 25 lipca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy rekrutacji do Klasy Mistrzostwa
Sportowego
Przyjęcie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego - piłka ręczna chłopców
poprzedzone będzie próbą sprawności fizycznej, którą zobowiązani są zaliczyć wszyscy
zainteresowani w terminie do 03 czerwca 2019 r.
Na test sprawności fizycznej należy przynieść ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód
tożsamości z aktualnym zdjęciem.
Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

TERMIN GŁÓWNY
24 maja 2019 roku o godzinie 15.30
na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich,
przy ul. Gimnazjalnej 24
TERMIN DODATKOWY
31 maja 2019 roku, o godzinie 15.30
na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich,,
przy ul. Gimnazjalnej 24
Test sprawności fizycznej składa się z następujących elementów:
• bieg na dystansie 50 m,
• skok w dal z miejsca,
• bieg na dystansie 1000 m (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
• pomiar siły względnej: podciąganie w zwisie na drążku (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
• bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków,
• siad z leżenia tyłem wykonywany w czasie 30 sekund,
• skłon tułowia w przód w staniu.
Kandydat zalicza test sprawności fizycznej, jeżeli uzyska minimum 50 punktów na 100
punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich siedmiu prób.

