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Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2019r., poz. 1148 ze zm.- r. 6). 

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

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. Z 2019r., poz. 1737). 

3. Zarządzenie nr 4/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. 

4. Zarządzenie nr 12/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. 

 



 

I. Zasady ogólne 

 

1. Rekrutacja do IV Liceum Ogólnokształcącego odbywa się drogą elektroniczną  

w internetowym systemie rekrutacji. 

2. W internetowym systemie rekrutacji kandydat określa swoje preferencje odnośnie wyboru 

szkoły oraz oddziałów. 

3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może 

wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami 

kandydata. 

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 

5. W procesie rekrutacji kandydat zostaje przyjęty tylko do jednego oddziału, lub nie zostaje 

przyjęty do żadnego oddziału w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów 

uprawniających do przyjęcia. Jeżeli kandydat otrzymał wystarczającą liczbę punktów 

uprawniających do przyjęcia do więcej niż jednego oddziału – zostaje przydzielony do 

oddziału pierwszego wyboru. 

6. Warunkiem przyjęcia do IV Liceum Ogólnokształcącego ucznia zakwalifikowanego jest 

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

7. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 

II. Wymagane dokumenty 

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły będące wydrukiem z internetowego systemu rekrutacji. 

2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. 

3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora szkoły podstawowej. 

4. Deklaracja wyboru języka obcego. 

5. Oświadczenie RODO. 

6. Dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z obojga rodziców kandydata, 



- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

7. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych w celu potwierdzenia woli 

przyjęcia dostarczają do placówki: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz trzy zdjęcia i kartę zdrowia. 

Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do 

szkoły. 

 

III. Harmonogram rekrutacji 

 

1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. (do godz. 15.00) – kandydaci do klasy pierwszej składają 

wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dodatkowo, należy złożyć 

deklarację wyboru języka obcego i oświadczenie RODO. 

2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. (do godz. 15.00) – kandydaci dostarczają do IV Liceum 

Ogólnokształcącego kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. (do godz. 15.00) – kandydaci dostarczają do szkoły kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można rownież dokonać 

zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zamiany szkół, do których kandydują. 

4. 12 sierpnia 2020r. - komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

5. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. (do godz. 15.00) – rodzic/opiekun prawny potwierdza 

wolę przyjęcia dziecka/podopiecznego do IV Liceum Ogólnokształcącego w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, dostarczeniu trzech zdjęć i karty zdrowia 

oraz wypełnieniu danych w dzienniku elektronicznym SAD. 

6. 19 sierpnia 2020r. (do godz. 14.00) – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do IV Liceum Ogólnokształcącego. 

 

 

 

 

 



IV. Kryteria rekrutacji 

 

1. Kandydat do klasy pierwszej przyjmowany jest na podstawie uzyskanej lokaty (sumy 

punktów) w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojawódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany  

w pierwszej kolejności. Wykaz konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty,  

a olimpiad przedmiotowych – na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych    

w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria 

społeczne: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

4. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor 

szkoły. 

5. Kandydat podczas postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego może uzyskać maksymalnie 

200 punktów za poszczególne osiągnięcia: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów. Liczbę punktów za wyniki 

egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych z języka 

polskiego i matematyki przez wskaźnik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego przez 

wskaźnik 0,3; 

b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalnie 100 

punktów. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

- celujący – po 18 punktów, 



- bardzo dobry – po 17 punktów, 

- dobry – po 14 punktów, 

- dostateczny – po 8 punktów, 

- dopuszczający – po 2 punkty; 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów; 

d) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu - 3 punkty; 

e) 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; 

f) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

- 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; 

g) 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, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; 

h) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 



- 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; 

i) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

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; 

j) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 - maksymalnie 18 punktów (w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 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); 

k) sposób przeliczania na punkty ocen w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sirpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

(Dz. U. Z 2019r., poz.1737); 

l) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 

przedmiotów w poszczególnych klasach: 

• akademickich: 

- język polski 



- matematyka, 

- geografia, 

- język obcy; 

• medycznych: 

- język polski, 

- matematyka, 

- biologia, 

- chemia. 

 

 


