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ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu 

na rok szk. 2016/2017 

 

 Na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20f ust 1-6 ustawy      z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 2 

listopada 2015 r., Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 27stycznia 2016 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w 

sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 i Zarządzenia nr 5/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 

dnia 26 lutego 2016 roku. 
 
 

§ 1. 

 IV LO z Oddziałami Integracyjnymi dokonuje  naboru uczniów  na rok szk. 2016/2017 do następujących 

klas: 
 

A.  KLASA MUNDUROWA o profilu: 
 

STRAŻACKIM z ratownictwem medycznym  

POLICYJNYM z edukacją prawną,  

 

    B.  KLASA OGÓLNA z elementami psychologii (integracyjna)  

 

    C. KLASA PIELĘGNIARSKA – opiekun medyczny  

 

§ 2. 

 

1.  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego max 100pkt 

Ocena na świadectwie z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego ( j.obcy z wyższą oceną 

do wyboru), przedmiot kierunkowy 

 

max 80pkt 

Świadectwo z wyróżnieniem 5pkt 

Inne szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum  

13pkt 

Udokumentowana, znacząca działalność                  

w wolontariacie 

2pkt 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

2. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w §2 ust 1 są odpowiednio do klasy następujące 

przedmioty: 

 

 

Klasa mundurowa strażacka  chemia 

policyjna historia 

Klasa ogólna historia 

 

Klasa pielęgniarska 

biologia / chemia 
(przedmiot z wyższą oceną do 

wyboru) 

 

 

3. Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu kierunkowego, 

wymienionego w ust.2 ustala się według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Wynik procentowy  egzaminu gimnazjalnego mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz 

poniżej) i  to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego. 

Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100. 

 

Język polski  

 

mnoży się 

przez 0,2 

Historia i wiedza o 

społeczeństwie 

Matematyka 

Przedmioty przyrodnicze 

Język obcy na poziomie 

podstawowym 

mnoży się 

przez 0.08 

Język obcy na poziomie 

rozszerzonym 

mnoży się 

przez 0,12 

 

 

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  kandydat może 

uzyskać maksymalnie 13pkt.  

Punkty te przyznawane są zgodnie § 7.1 pkt 1-5 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w 

sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

ocena: celujący 20pkt 

ocena: bardzo dobry 16pkt 

ocena: dobry 12pkt 

ocena: dostateczny 8pkt 

ocena: dopuszczający 2pkt 
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rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

 

6. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art. 

44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny  z 

języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z: 

 

A.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

      a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

      b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

      d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

B. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

      a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

      b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

      d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

      – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

C. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

      a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

      b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

      d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

      – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

D. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

      a) celującym – przyznaje się 8 punktów, 

      b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się 4 punkty, 

      d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu. 

 

6 . W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z 

języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 

oceny wyrażonej w stopniu: 

    1) celującym – przyznaje się 8 punktów; 

    2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów; 

    3) dobrym – przyznaje się 4 punkty; 

    4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty; 

    5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu. 
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8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z 

języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 

oceny wyrażonej w stopniu: 

     1) celującym – przyznaje się 12 punktów; 

     2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów; 

     3) dobrym – przyznaje się 6 punktów; 

     4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty; 

     5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt. 

Punkty za ocenę na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 2 pkt. 3 

 

§ 3 

 

W przypadku identycznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydatów w wyniku kwalifikacji, system 

elektroniczny NABO w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy 

pierwszej.  

 

§ 4 

 

1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji przez 

wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej 

(oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem). 

3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji 

Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-

Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem. 

4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów 

odwoławczych. 

 

 

                                                                            § 5 

 

Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego. 

§ 6 

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o 

uzyskanych przez nich wynikach przechowywany jest w szkole przez rok. 
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