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REGULAMIN REKRUTACJI DO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W OLKUSZU 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM  

 
 

§1 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

60 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm. ), w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. /ustawa zmieniana w art. 15 w brzmieniu 

dotychczasowym/; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 586); 

 Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku; 

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w 

tych zawodach, znajdujących się w zarządzeniu nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 22 lutego 2019 r 

 

§2 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 
KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2019/2020 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 25.04.2019 r. (czwartek) 
do 10.06.2019 r. do godz. 15.00 
(poniedziałek) 

2. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 21.06.2019 r. (piątek) 
do 25.06.2019 r. do godz.15.00 
(wtorek) 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  
i dokumentów potwierdzających spełnienie 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 

od 25.04.2019 r. (czwartek) 
do 27.06.2019 r. (czwartek) 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

28.06.2019 r. godz. 12.00 
(piątek) 
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5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV LO poprzez przedłożenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone (por. pkt 2 – 
uzupełnienie wniosku) 

do 09.07.2019 r. do godz. 15.00 
(wtorek) 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

10.07.2019 r. godz. 12.00 
(środa) 

 
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2019/2020 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 11.07.2019 r. (czwartek) 
do 16.07.2019 r. do godz. 15.00 
(wtorek) 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

nie dotyczy  

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  
i dokumentów potwierdzających spełnienie 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 

od 11.07.2019 r. (czwartek) 
do 30.07.2019 r. (wtorek) 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

31.07.2019 r. godz. 12.00 
(środa) 

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV LO poprzez przedłożenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone (por. pkt 2 – 
uzupełnienie wniosku) 

do 20.08.2019 r. do godz. 15.00 
(wtorek) 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

22.08.2019 r. godz. 12.00 
(czwartek) 

 
§3 

1. IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej.  

Kandydaci do IV LO powinni zalogować się do systemu na stronie https://malopolska.edu.com.pl. W 

systemie należy wygenerować wniosek poprzez utworzenie konta, wybranie oddziałów ułożonych zgodnie 

z własnymi preferencjami ( dowolna ilość oddziałów). Wniosek musi być podpisany przez rodziców ucznia.  

2. Wydrukowane i podpisane wnioski składają wszyscy kandydaci, dla których IV LO jest szkołą pierwszego 

wyboru (szkołą, której oddział wskazali jako pierwszy). 

3. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2 

pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w tym: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; 
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 poz. 
107 i 407). 

 
4. Kandydat może wybrać w IV LO wszystkie oddziały, wskazując kolejność wg własnych preferencji. 

https://malopolska.edu.com.pl/
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5. Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00 – kandydaci, dla których IV LO jest szkołą 

pierwszego wyboru dostarczają: 

a) świadectwo ukończenia dotychczasowego gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora szkoły 
podstawowej  kopię świadectwa ukończenia dotychczasowego gimnazjum; 

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu lub poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

c) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w niniejszym 
regulaminie. 
 

6. Do dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki w IV LO należy dołączyć: 

a) kartę informacyjną ( oryginał); 
b) podpisane 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego; 
c) kartę zdrowia; 
d) skrócony odpis aktu urodzenia.  

 

 

§4 

Przyznawanie punktów przy rekrutacji. 

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum stosujemy 

następujące przeliczenia: 

1) celujący – 18 punktów, 
2) bardzo dobry – 17 punktów, 
3) dobry – 14 punktów, 
4) dostateczny – 8 punktów, 
5) dopuszczający – 2 punkty. 

2. Ukończenie dotychczasowego gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów. 

3. Punkty za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydata: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

− tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

− tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;  

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  

− tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

− tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,  

− tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;  

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 
oświaty: 

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

− dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,  
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− tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

− tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 
2 pkt 8 ustawy:  

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

− dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,  

− dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,  

− tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,  

− tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,  

− tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu:  

− międzynarodowym – 4 punkty, 

− krajowym – 3 punkty,  

− wojewódzkim – 2 punkty,  

− powiatowym – 1 punkt.  

f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, na tym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 
18 punktów.  

g) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 
lit. b, przyznaje się 3 punkty. 
 

§5 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach 

 
I. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 
Miejsca uznane za 

wysokie 

1.  Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej 

przedmiotowy laureaci, finaliści 

2.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-

1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania 

Styczniowego -  za wolność Waszą i Naszą” 

tematyczny laureaci, finaliści 

3.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-

1922. O Niepodległość  i granice Rzeczypospolitej” 

tematyczny laureaci, finaliści 
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4.  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-

1948. W walce o wolną Polskę” 

tematyczny Laureaci, finaliści 

5.  „Papież Słowianin” -  ogólnopolski konkurs wiedzy o 

czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II 

tematyczny laureaci, finaliści 

6.  Ogólnopolska olimpiada ”Myśli Jana Pawła II" olimpiada tematyczna laureaci, finaliści 

7.  Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża 

Słowianina” 

tematyczny laureaci, finaliści 

8.  Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” tematyczny Laureaci, finaliści 

 

II. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty 

 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsca uznane  

za wysokie 

1.  Małopolski Konkurs Języka Polskiego  przedmiotowy laureaci, finaliści 

2.  Małopolski Konkurs Matematyczny  przedmiotowy laureaci, finaliści 

3.  Małopolski Konkurs z Fizyki przedmiotowy laureaci, finaliści 

4.  Małopolski Konkurs  Historyczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

5.  Małopolski Konkurs Biologiczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

6.  Małopolski Konkurs Geograficzny przedmiotowy laureaci, finaliści 

7.  Małopolski Konkurs Chemiczny przedmiotowy  laureaci, finaliści 

8.  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

9.  Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

10.  Małopolski Konkurs Języka Francuskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

11.  Konkurs historyczny „Prezydentowi Rzeczypospolitej… 
będę bezwzględnie posłuszny". W 70. rocznicę śmierci 
Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1939-1947 

tematyczny laureaci, finaliści 

12.  Konkurs historyczny "Na Polu Chwały… - Damy i 
Kawalerowie Virtuti Militarii Krzyża Walecznych w walce 
o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej” 

tematyczny laureaci, finaliści 

13.  Konkurs historyczny „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. 
Miejsce Lwowa  i jego obrońców w walce  o niepodległość 
Polski 

tematyczny laureaci, finaliści 

14.  Konkurs języka hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii” tematyczny laureaci, finaliści 

15.  Konkurs informatyczny „Od algorytmu do programu” tematyczny laureaci, finaliści 

16.  Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie” tematyczny laureaci, finaliści 

17.  Konkurs biblijny „Dzieje przymierza” tematyczny Laureaci, finaliści 
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III. Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane/współorganizowane przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty lub organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły we współpracy z Małopolskim 

Kuratorem Oświaty 

 

Lp. Nazwa konkursu Zasięg konkursu Miejsca uznane  

za wysokie 

1.  Ogólnopolski konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości 
polskiego ziemiaństwa”  

krajowy laureat 

2.  Ogólnopolski konkurs „O Naszą Niepodległą!” - udział 
ziemian  w walkach o odzyskanie niepodległości i 
terytorium II Rzeczypospolitej  1914-1922 

krajowy laureat 

3.  Ogólnopolski konkurs „Do broni!” Postawy i losy ziemian 
w trakcie  II wojny światowej 

krajowy laureat 

4.  Ogólnopolski konkurs „Ocalić od zapomnienia – pamięć o 
niezłomnych pilotach por. pilot Janinie Lewandowskiej i 
gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim: 

krajowy laureat 

5.  Ogólnopolski konkurs „ Przywrócić głos Niezłomnym, 
Nieobecnym na lekcjach historii” 

krajowy laureat 

6.  „Postacie, miejsca, wydarzenia  w historii Solidarności 
mojego regionu” 

wojewódzki laureat 

7.  „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i 
Danuta Siedzikówna ps Inka w panteonie polskiej historii” 

wojewódzki laureat 

8.  Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i August Emil Fieldorf 
„Nil”  

wojewódzki laureat 

9.  Śladami niezłomnych. Witold Pilecki  i Elżbieta Zawacka wojewódzki laureat 

10.  „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” wojewódzki laureat 

11.  „Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod 
wodzą Kościuszki i Piłsudskiego”. Gra edukacyjna 

wojewódzki laureat 

12.  „… Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę…” – XII Przegląd 
Pieśni Patriotycznej 

wojewódzki laureat 

13.  „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma” wojewódzki laureat 

14.  Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności wojewódzki laureat 

15.  Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej Powstań Polsko wojewódzki   laureat 

16.  „Wolna Polska” – Festiwal Pieśni Patriotycznej wojewódzki  laureat 

17.  „Kresy- polskie ziemie wschodnie w XX wieku”  wojewódzki laureat 

18.  Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o 
historii” 

wojewódzki laureat 

19.  Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie zyska na ochronie 
środowiska” w ramach IV edycji projektu „Czysta 
Małopolska” 

wojewódzki laureat 

20.  Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Odżywiaj się 
zdrowo” w ramach V edycji projektu „Czysta Małopolska”   

wojewódzki laureat 

21.  Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna Polska. Mój 
Patriotyzm”  

wojewódzki miejsca I - III 

22.  Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „Góralskie Cytanie” 
Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej  i Podhala 

wojewódzki miejsca I - III 

23.  Konkurs fotograficzny „Leśne inspiracje” wojewódzki laureat 

24.  „Konstytucja 3 Maja – czasy stanisławowskie” wojewódzki laureat 
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IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły: 

 

Lp. Organizator Zasięg 
Miejsca uznane  

za wysokie 

1. 
Zawody sportowe organizowane przez światowe i 

europejskie federacje sportowe 

międzynarodowy miejsca 1-10 

2. 
Zawody sportowe organizowane przez polskie związki 

sportowe 

krajowy miejsca 1-6 

3. 
Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy 

wojewódzki miejsca 1-3 

4. Zawody sportowe organizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe 

powiatowy miejsca 1-3 

 

4. Kandydatom do IV LO, zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się punkty 

zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 

 
§6 

Oferta edukacyjna IV LO na rok szkolny 2019/2020: 

Klasa Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty uzupełniające Przedmioty punktowane  
(język polski, matematyka) 

1aG prawno - 
artystyczna 

• język polski 

• historia 
• wybór: wiedza o społeczeństwie 

lub historia sztuki 

• przyroda 

• zajęcia artystyczne lub 
historia prawa 

• historia 

• wiedza o społeczeństwie 
lub język obcy 

1bG humanistyczno 
- biologiczna 

• język polski 

• język angielski 

• wybór: historia lub biologia 

• przyroda lub  
historia i  społeczeństwo 

• język obcy 

• historia lub biologia 

1cG matematyczno 
- językowa 

• matematyka 
• język angielski 

• wybór: geografia lub fizyka 

• historia i społeczeństwo • język obcy 
• geografia lub fizyka 

1dG sportowo - 
językowa 

• język angielski 

• wybór: biologia lub geografia lub 
wiedza o społeczeństwie 

• historia i społeczeństwo 
lub przyroda 

• język obcy 

• biologia lub geografia lub 
wiedza o społeczeństwie  

1eG biologiczno-
chemiczna 

• biologia 

• chemia 

• wybór: język angielski lub 
matematyka 

• historia i społeczeństwo 

• fizyka w medycynie lub 
matematyka dla 
przyrodników 

• biologia lub chemia 

• język obcy lub edukacja dla 
bezpieczeństwa 

1fG matematyczno-
informatyczna 

• matematyka 

• fizyka 

• informatyka 

• historia i społeczeństwo 

• grafika projektowa 

• technologie multimedialne 

• fizyka  

• informatyka lub język obcy 

 

• nauczane języki obce: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski, 

• lektorat z języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu państwowego DSD II – prowadzony w grupie 

międzyoddziałowej.  

§7 

1. Na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów (grupy międzyoddziałowej) klas pierwszych przygotowujących się do 

egzaminu językowego Deutsches Sprachdiplom I (DSD II) mogą być przyjmowani uczniowie, którzy: 

a) uzyskali dyplom DSD I (poziom B1) lub DSD A2 lub 
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b) są finalistami konkursu ponadwojewódzkiego z języka niemieckiego lub 

c) są finalistami konkursu wojewódzkiego z języka niemieckiego  

2. Utworzenie grupy międzyoddziałowej zależy od liczby uczniów, którzy spełnią warunki rekrutacyjne. 

 

§8 

1. Kandydaci będą przyjmowani do IV LO na podstawie uzyskanych punktów w kolejności od najwyższej liczby 

punktów do wyczerpania miejsc. 

2. Przyjęcie do szkoły nie musi być równoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy pierwszego wyboru. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

− wielodzietność rodziny kandydata; 

− niepełnosprawność kandydata; 

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

− objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość. 

5. Zasady rekrutacji do grup językowych: 

 liczebność grup językowych jest ograniczona do maksymalnie do 18 osób; 

 wybór drugiego języka obcego następuje w momencie potwierdzania woli przyjęcia do IV LO; 

 w przypadku zbyt dużej liczby chętnych do danej grupy językowe, o zakwalifikowaniu się kandydata do 

danej grupy, decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 pozostałym kandydatom szkoła zaproponuje nauczanie innego języka obcego z oferty edukacyjnej 

liceum; 

 utworzenie danej grupy językowej zależy od liczby uczniów spełniających warunki rekrutacji; 

 dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności 

od wyników rekrutacji. 

 

§9 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IV LO.  
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2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora IV LO odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor IV LO rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Katarzyna Polak 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu 


