
Zasady rekrutacji do klasy sportowej 

w IV Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu 

  

I Informacje ogólne 

1. IV Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nabór do klasy sportowej o specjalności 

koszykówka dziewcząt/ piłka siatkowa chłopców. 

2. W oddziale sportowym planowany jest rozszerzony: język angielski lub język niemiecki, 

drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. angielski. Po ukończeniu klasy I uczeń będzie 

mógł dokonać wyboru pozostałych przedmiotów rozszerzonych zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. 

3. 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 

 

II Zasady rekrutacji 

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

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

rekrutacji: 

a.       wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

b.      oceny z zajęć edukacyjnych, 

c.       osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

3.  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.  

 

 

III   Dokumenty obowiązujące kandydatów do klasy sportowej 

1.      Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej  

2.      Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej 

3.      Orzeczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej  

4.      Kandydaci, którzy nie złożyli orzeczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej, nie 

będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych. 

 

 

 



IV Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas sportowych 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Składanie podań przez kandydatów do 

wybranych szkół 

od 13 maja 2019 r do 

17 czerwca 2019 r. do 

godz. 15 
00

 

od 16 lipca od godz. 

12
00

 22 lipca 2019 r. 

do godz. 15
00

 

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

sportowej. 

od 13 maja 2019 r. do 

24 maja 2019. do 

godz. 15 
00

 

od 16 lipca od godz. 

12
00

 22 lipca 2019 r. 

do godz. 15
00

 

3 Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej 

28 maja 2019 r.  – 

piłka koszykowa 

dziewcząt 

27 maja 2019r  godz. 

15.30  –  piłka 

siatkowa chłopców 

od 23 lipca 2019 r. 

do 24 lipca 2019. 

4 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej. 

5 czerwca 2019 r.  

godz. 12.
00

 

25 lipca 2019 r. 

godz.12.
00

 

5 Składanie świadectw ukończenia 

gimnazjum, zaświadczeń o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego (dotyczy 

kandydatów, dla których IV LO jest 

szkołą pierwszego wyboru) 

od 21 czerwca 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r. 

do godz. 15 
00

 

 

6 Weryfikowanie przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

IV Liceum Ogólnokształcącego 

do 26 czerwca 2019r.  

 

do 26 lipca 2019 r. 

7 Ogłoszenie list kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do  

IV Liceum Ogólnokształcącego i 

niezakwalifikowanych 

11 lipca 2019r.  

godz. 12
00

 

do 12 sierpnia 2019 r. 

godz. 12
00

 

8 Potwierdzanie przez rodzica 

kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do IV Liceum 

Ogólnokształcącego. 

do 15 lipca 2019 r. do 

godz. 15
00

. 

do 14 sierpnia 2019 r. 

do godz. 15
00

 

9 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do Liceum 

16 lipca 2018r.  godz. 

12
00

 

16 sierpnia 2019 r. 

godz. 12
00

 

 


