
Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Kazimierza Wielkiegow Grudziądzu 

na rok szkolny 2020/2021 

po zmianach rozporządzeń MEN 

I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie 

sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w na podstawie  § 11b 

ust. 2  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.)  
 

II. Kryteria przyjęć do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 

1. W roku szkolnym 2020/2021 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza 

Wielkiego w Grudziądzu planuje się przyjęcie kandydatów do czterech klas 

pierwszych. 

klasa rozszerzenia drugi język obcy 

I A 

(ogólna) 
 język angielski (o różnym 

stopniu zaawansowania) 

język niemiecki/ język 

hiszpański 

I B 

(ogólna) 
 język angielski  (o różnym 

stopniu zaawansowania) 

 

język niemiecki/ język rosyjski 

I C 

(ogólna) 
 język angielskialbo język 

niemiecki 

język niemiecki/ język angielski 

I D 

(klasa 

sportowa 

siatkówki)* 

 język angielski albo język 

niemiecki 

 biologia 

 geografia 

język niemiecki/ język angielski 

 

*klasa powstanie w przypadku odpowiedniej ilości chętnych uczniów 

 

Po ukończeniu I semestru klasy pierwszej każdy uczeń z klasie IA, IB, IC  będzie 

mógł dokonać wyboru pozostałych dwóch przedmiotów rozszerzonych zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami spośród: biologii, historii, geografii, chemii, 

matematyki, wiedzy o społeczeństwie, fizyki i języka polskiego. 

(W klasie pierwszej sportowej rozszerzenie z biologii i geografii będzie 

realizowane już od pierwszego semestru). 

 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące 

kryteria: 

1)   wyniki egzaminu ósmoklasisty, 



2) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego                     

i z matematyki oraz dwóch innych zajęć edukacyjnych spośród:języka obcego, 

biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, muzyki, plastyki, wosu, historii/w-f. 

3)  liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

III. Zasady rekrutacji do klasy sportowej 

1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzony przez szkołę 

2. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej 

3. Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria zgodne z ogólnymi zasadami 

rekrutacji: 

a) wyniki sprawdzianu ósmoklasisty, 

b) oceny z zajęć edukacyjnych, 

c) osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4. O przyjęciu do oddziału sportowego decydować będzie suma punktów uzyskanych z 

rekrutacji do klas ogólnodostępnych na podstawie regulaminu rekrutacji plus suma 

punktów otrzymanych z egzaminu sprawnościowego.  

5. Dokumenty obowiązujące kandydata:  

a) Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej  

b) Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej 

c) Orzeczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej  

d) Kandydaci, którzy nie złożyli orzeczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy 

sportowej, nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych. 

IV. Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania 

rekrutacyjnego 

1. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu ósmoklasisty w danej części lub 

całości egzaminuprzydziela się punkty, w sposób określony w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

 

V. Sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

1. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych 

przez szkołę łącznie do 78 punktów, w tym: 

 

 

stopień 

 
Liczba punktów za poszczególne stopnie 

celujący 18 

bardzo doby 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 



za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w tym: 

1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów, 

2)  za uzyskanie szczególnych osiągnięć w konkursach lubzawodach wiedzy na 

szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora 

Oświaty – do 18 punktów (w tym za zajęcia sportowe lub artystyczne na szczeblu 

międzynarodowym – 4 unkty; krajowym – 3 punkty; wojewódzkim – 2 punkty; 

powiatowym – 1 punkt) 

3) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

VI. 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 publicznej Porani Psychologiczno – 

Pedagogicznej, w tym publicznej porani specjalnej. 

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność 

jednego lub obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

samotne wychowywanie w rodzinie kandydata; objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

VIII. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadpodstawowychw 

formie elektronicznej 

1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach 

wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałóww formie listy 

preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na 

liście preferencji obok siebie. 

2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których 

chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być 

przyjęty w pierwszej kolejności. 

3. Kandydat składa wniosek następnie uzupełnia go o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu. 

4. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji 

spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów 

uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest 

wystarczająca do przyjęcia. 

5. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, rodzice (prawni opiekunowie) 

kandydata albo pełnoletni kandydat umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do 

szkół oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku). Kandydaci 

dostarczają również dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, a także ewentualną 

deklarację wyboru drugiego języka obcego. Kandydaci nie mogą dostarczyć 

oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście 

wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy 

wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały 

pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami. 

6. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych, w przypadku wolnych miejsc, prowadzona 

jest rekrutacja  przez dyrektora na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty. 



7. Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów. 

IX. Harmonogram naboru 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 Składanie podań przez kandydatów do wybranych szkół od 15.06. 2020 r.  

do 10.07. 2020 r. 

do godz. 15.00
 

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej - 

siatkówka 

od 15.06. 2020 r. 

 do 22.06. 2020 r.  

do godz. 15.00 

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej hali 

sportowej SP nr 21 

29.06.20 godz. 17:00 

II termin
1
 

04.07.20 godz. 11:00 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej 

10 .07. 2020 r.
 

5 Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(dotyczy kandydatów, dla których IV LO jest szkołą 

pierwszego wyboru) 

od 26.06. 2020 r.  
do 10.07. 2020 r.  

do godz. 15.00 

6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o 

przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

od 31.07. 2020 r. 

do  4.08. 2020 r.  

do godz. 15.00 

7 Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego 

do 4.08. 2020 r. 

8 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do IV Liceum Ogólnokształcącego i 

niezakwalifikowanych 

12.08.  2020 r. 

9 Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do IV Liceum 

Ogólnokształcącego. 

od 13.08. 2020 r. 

 do 18.08, 2020 r.  

do godz. 15.00 

 

10 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do Liceum 

19.08. 2020 r.  

- do godz. 14.00 

 

1     
Dyrektor szkoły wyznaczył II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli 

przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie 
 

 


