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ZASADY REKRUTACJI 

Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku  

w roku szkolnym 2022/23 

 

Liceum Służb Mundurowych jest niepubliczną szkołą działającą na zasadach szkoły publicznej, 

promującą innowacyjne metody nauczania dla wszystkich absolwentów szkoły podstawowej, 

którzy pragną w niej realizować swą edukację. 

Szkoła oferuje program nauczania zgodny z treścią programową liceum ogólnokształcącego ze 

zwiększoną liczbą godzin z języka polskiego, języka angielskiego oraz z matematyki w celu 

przygotowania do egzaminu dojrzałości. 

W szkole realizowany jest autorski program edukacji służb mundurowych a od 01.09.2020r. 

przy współpracy z MON program szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego, który daje 

podstawę do ubiegania się o przyjęcie do służby w wojsku. Program OPW finansowany jest ze 

środków MON oraz Pozytywne Inicjatywy – Edukacja. Uczniowie będący w programie otrzymują 

dofinansowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Organ Prowadzący Szkołę do 

umundurowania oraz wyposażenia przez pełny okres nauki. 

 

I. PODSTAWĄ PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY JEST WYNIK POSTĘPOWANIA 

KWALIFIKACYJNEGO, KTÓRE POLEGA NA:  

1. Przeliczeniu ocen uzyskanych na świadectwie w 8 klasie szkoły podstawowej  

z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, w-f na punkty (6 - 10 pkt., 5 - 8 

pkt., 4 - 6 pkt., 3 - 4 pkt., 2 - 2 pkt.).  

2. Punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przeliczonego według zasady (wynik  

procentowy x 0,2). 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

3) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.  

3. Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się  

dodatkowo - 5 pkt. 

4. Test sprawnościowy z WFu – max 21 pkt.  

5. Rozmowie kwalifikacyjnej (z kandydatem w obecności przynajmniej jednego z jego 

rodziców lub opiekunów prawnych) - max 40 pkt. 

Przyjęcia do LSM następuje według ilości uzyskanych punktów.  

UWAGA: Przy tej samej ilości punktów decyduje data złożenia podania. 

 

II. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: 

A. Od 01 marca do 21 czerwca 2022 r.: 

1. Składanie w biurze rekrutacji (lub elektroniczne na adres: lsm@pozytywneinicjatywy.pl) 

podań o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z:  
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1) opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli taka jest), 

zaleceniami lekarza specjalisty itp. (jeżeli uczeń posiada); 

2) zaświadczeniem lekarza POZ o braku przeciwskazań do nauki w OPW 

3) zdjęciem kandydata o wymiarach 3,5 x 4,4 (1 egz. Podpis na odwrocie); 

4) zgodą rodzica-opiekuna prawnego na uczęszczanie do OPW; 

5) zgodą rodzica-opiekuna prawnego na udział w egzaminie sprawności fizycznej dla 

kandydatów. 

B. Od 22 czerwca do 07 lipca 2022 r.: 

1. Postępowanie kwalifikacyjne: 

C. Od 22 czerwca do 23 czerwca 2022 r. egzamin ze sprawności fizycznej, od 23 czerwca 

do 24 czerwca 2022r. rozmowa rekrutacyjna przedstawicieli szkoły z kandydatem  

w obecności co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

(kandydaci będą podzieleni na dwie grupy) 

D. Do 06 lipca 2022 r. 

1. Dostarczenie świadectw ukończenia 8 klasy oraz wyników egzaminu ósmoklasisty – 

oryginały lub kopie. 

E. 11 lipca 2022 r. 

1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do LSM i zaproszenie rodziców / opiekunów 

prawnych zakwalifikowanych kandydatów do podpisania umowy na świadczenie usług 

edukacyjnych. 

F. Od 12 - 13 lipca 2022r. 

1. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w LSM poprzez: 

1) podpisanie umowy na bezpłatne usługi edukacyjne na lata 2022 – 2025; 

2) złożenie oświadczenia kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych)  

o akceptacji Statutu Szkoły wraz z załącznikami. 

G. Do 15 lipca 2022 r. 

1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej. 

H. Od 18 - 22 lipca 2022 r. 

1. Rekrutacja uzupełniająca: wolne miejsca na ogłoszonej liście uczniów  

(w przypadku nie potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole) zajmuje kolejny kandydat  

z największą liczbą punktów. 

I. 22 lipiec 2021 r. 

1. Przeprowadzenie spotkania z rodzicami przyjętych uczniów w sprawach organizacyjnych. 

UWAGA! 

1. W przypadku rezygnacji ucznia w pierwszym roku nauki rodzice/opiekunowie są 

zobowiązani do pokrycia kosztów poniesionych przez szkołę na umundurowanie. 

2. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor 

szkoły. 
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3. Jeżeli uczeń otrzyma 0 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie przyjęty do szkoły. 

 

 

Biuro rekrutacji: 

Sekretariat LSM im. Macieja Płażyńskiego w Pucku  

ul. kmdr. E. Szystowskiego 8 

84-100 Puck 

tel. 696 624 081 

 

1. Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 

14.00 w sekretariacie szkoły lub w wersji elektronicznej na adres e-mail 

lsm@pozytywneinicjatywy.pl. 

 

Informacji udziela: 

Sekretarz Szkoły 

tel. 696 624 081 

e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl 

 

1. W okresie od 1 marca do 31 maja, w godz. 10.00 – 12.00 wszelkich informacji 

dotyczących szkoły oraz rekrutacji udziela dyrektor lub osoba przez niego upoważniona 

telefonicznie, osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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