
IV Liceum Ogólnokształcące - 4-letnie (po szkole podstawowej) 

1. Informacje ogólne  

Od roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole zostaje wznowiony nabór do IV Liceum 

Ogólnokształcącego. W postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów szkół podstawowych 

przedmioty punktowane to: geografia oraz język obcy nowożytny. Uczniowie, którzy wybiorą 

ten typ szkoły, będą kształcić się w oddziale mistrzostwa sportowego - kierunek piłka 

nożna. Należy jednak pamiętać, że nauka w IV LO odbywa się na takich samych zasadach 

jak w innych typach szkół dziennych, w których obowiązuje pięciodniowy system nauki. 

2. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 

• Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów mistrzostwa sportowego: 29.04 – 

15.05.2019 r. 

• Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: do 31.05. 2019 r. 

3. Zasady rekrutacji 

Kandydaci do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego składają w dniach 29 kwietnia 

-15 maja 2019 r. następujące dokumenty: 

• podanie o przyjęcie do szkoły, 

• orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

• pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie do szkoły mistrzostwa 

sportowego. 

Po pozytywnym zaliczeniu prób sprawności fizycznej kandydaci składają w dniach 21 –25 

czerwca 2019 r.: 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymane z OKE, 

• orzeczenie lekarskie. 

Przyjęcie do szkoły warunkuje: 

• złożenie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia  wydane 

przez lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

• pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, 

• pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, 

• złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

• zachowanie co najmniej dobre. 

 



4. Informacje dodatkowe 

a) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności 

fizycznej. 

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie: 

− wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

− wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

danego oddziału – geografia, język obcy nowożytny (przy ustalaniu liczby punktów 

przyjmuje się przedmiot, z którego kandydat uzyskał wyższy stopień), 

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

− szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

− osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty z: 

− języka polskiego,  

− historii i wiedzy o społeczeństwie,  

− matematyki,  

− geografii,  

− języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

d) Punkty za oceny z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

− z języka polskiego,  

− matematyki,  

− języka angielskiego,  

− jednego z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia (przy ustalaniu liczby 

punktów przyjmuje się przedmiot, z którego kandydat uzyskał wyższy stopień), 

− punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

− punkty  za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności 

wolontariat. 

 


