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Rozdział I 

 

§ 1 

Zasady rekrutacji uczniów w  ZSO nr4 

 

1. W celu dokonania rekrutacji kandydatów do szkoły Dyrektor Szkoły 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

2. W jej skład wchodzą członkowie Rady Pedagogicznej w ilości 4 osób, które 

wybierają spośród siebie Przewodniczacego.  

3. Komisja powołana jest w maju i działa do czasu zakończenia naboru do klas 

pierwszych na następny rok szkolny. 

4. Komisja prowadzi dokumentację swoich działań. 

5. Nadzór merytoryczny nad działaniami Komisji sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 2 

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum i 

szkoły podstawowej 

1.  O przyjęciu do klasy pierwszej  IV Liceum Ogólnokształcącego, decydują wyniki 

rekrutacji  elektronicznej. Zasady te reguluje rozporządzenie Śląskiego 

Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. 

2.  IV Liceum Ogólnokształcące  kształci  uczniów w oddziałach  realizujących     

następujące innowacje: 

1)    Klasy mundurowe:  

a) wojskowa 

b) policyjna 

c) pożarnicza ( od roku szkolnego 2019/2020) 

2)    Klasy ratowniczo – medyczne ( od roku szkolnego 2019/2020) 

3)    Klasy humanistyczne: 

a) społeczna 

b) artystyczna  
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3.    Szkoła może rozszerzyć zakres i tematykę innowacji w kształceniu. Decyzję 

podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

4.    Dopuszcza się łączenie innowacji w jednym oddziale. 

5.    Zmiana innowacji w kształceniu może nastąpić za zgodą dyrektora szkoły, 

który wyznacza termin egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów objętych 

planem nauczania dla danej innowacji. 

6.    Uczniowie – kadeci klas mundurowych i klasy ratowniczo – medycznej  IV  

Liceum  Ogólnokształcącego są zobowiązani do uczestnictwa w następujących 

formach zajęć: 

1) Zajęcia programowe obligatoryjne i fakultatywne wynikające z programu 

nauki w liceum ogólnokształcącym; 

2) Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb 

mundurowych i ratowniczych na terenie Szkoły; 

3) Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb 

mundurowych, medycznych  lub innego nauczyciela IV LO organizowane 

poza terenem Szkoły; 

4) Obozy, zgrupowania oraz inne przedsięwzięcia o charakterze 

organizacyjno – edukacyjnym i szkoleniowym; 

5) Testy, egzaminy oraz inne formy zaliczenia, po zakończonym okresie    

szkolenia w zakresie służb mundurowych i medycznych. 

7.    Organizację nauki wraz z wykazem egzaminów, zaliczeń i innych rygorów 

dydaktycznych, podaje się do wiadomości uczniom – kadetom przed 

rozpoczęciem określonego cyklu kształcenia. 

8.    Do realizacji zajęć z wybranych przedmiotów lub zagadnień, oddziały szkolne 

mogą być zielone na grupy szkoleniowe. 

9.     Każdą formę zajęć dydaktycznych rozpoczyna raport o stanie grupy 

przełożonemu. Formę oraz treść meldunku określa szczegółowo „Regulamin 

klas mundurowych” będący załącznikiem nr 1 do Statutu Szkoly. 

10.    Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności 

zgodnej z sumą punktów: 
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1) Do klas MUNDUROWYCH i RATOWNICZYCH  (wojskowa, policyjna, 

pozarnicza, ratowniczo - medyczna) brane są pod uwagę oceny z:  

j. polskiego, j. obcego, matematyki  oraz najwyższa ocena spośród 

przedmiotów: fizyka, chemia , biologia lub geografia i  najwyższa ocena 

spośród przedmiotów: wos, zajęcia techniczne, informatyka lub 

wychowanie fizyczne, 

2) Do klas HUMANISTYCZNYCH (społeczna, artystyczna) brane są pod 

uwagę oceny z: j. polskiego, j. obcego, oraz najwyższa ocena spośród 

przedmiotów: historia, wos i najwyższa ocena spośród przedmiotów: 

informatyka, zajęcia techniczne, artystyczne lub plastyka, 

11. Punkty kandydatów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnegolub 

egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej, oblicza się mnożąc przez dwa oceny z języka polskiego 

 i wybranych zajęć edukacyjnych ( w zależności od wybranej klasy). 

 

 

§ 3 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w 

scentralizowanej rekrutacji elektronicznej 

 

1. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum  

lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie szkoły podstawowej  może 

ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech  szkół. 

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty 

jedynie w szkole pierwszego wyboru. 

3. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 

4.  W IV Liceum Ogólnokształcącym indywidualnym lub zindywidualizowanym 

kształceniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  do szkoły. W zależności 
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od stopnia zaburzeń dzieciom tym Szkoła po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej organizuje kształcenie i wychowanie 

stosownie do potrzeb w dostępnym dla nich zakresie. 

5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem  przez dyrektora gimnazjum lub szkoły 

podstawowej,  które ukończył, kserokopię świadectwa ukończenia 

gimnazjum lub szkoły podstawowej  oraz potwierdzoną za zgodność 

z oryginalem  kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty lub oryginały  

ww. dokumentów. 

6. Na podstawie dostarczonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna sporządza 

listy kandydatów do poszczególnych klas zgodnie z preferencjami 

zgłaszających się uczniów. 

7. Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty  jest jednoznaczne z rezygnacją 

z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata  z listy nowoprzyjętych 

uczniów. 

 


