REGULAMIN REKRUTACJI
do 4 letniego
IV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marynarzy WOP
w Gdańsku
w roku szkolnym 2021/2022
Podstawa prawna:
1.
2.

3.

Art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r (Dz.U.z 2019r., poz.1737). w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli ,szkół , placówek i centrów; zwane dalej Rozporządzeniem;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 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 póź. zm.)

§1
Zasady rekrutacji do IV LO z OMS
1.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w
procesie rekrutacyjnym przeliczanych zgodnie z Rozporządzeniem.

2.

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy mistrzostwa sportowego jest dodatkowo, obowiązkowe
przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej i osiągnięcie wyniku zgodnie z kryteriami
Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

4.

W przypadku osób zwolnionych z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie
przepisy zawarte w Rozporządzeniu.

5.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do IV LO z OMS w Gdańsku prowadzona jest w formie
elektronicznej poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną.

6.

Kandydat wprowadza swoje dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół
zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

7.

Kandydat drukuje wniosek z systemu i składa go w szkole pierwszego wyboru osobiście lub
elektronicznie (scan dokumentu) na adres sekretariat@zso5.edu.gdansk.pl wraz z:
a)

ankietą kandydata IV LO z OMS (do pobrania ze strony http://zso5.edu.gdansk.pl),
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b)

odpisem aktu urodzenia ( kserokopia),

c)

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku,

d)

zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursów kuratoryjnych.

8. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów drogą elektroniczną zostaje on
włączony w proces rekrutacji do szkoły z chwilą otrzymania zwrotnej wiadomości
mailowej o przyjęciu dokumentów przez szkołę.
9. Kandydat sprawdza lub wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
10. Kandydat składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz.15.00).
11. Kandydat składa oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz dwa zdjęcia - od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz.
15.00 . .
12. Kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje
przyjęty do żadnego, jeżeli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie.
13. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście, ustalona według
kryteriów punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników
egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z języka polskiego, matematyki i wybranych przez szkołę
ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
14.

Pierwszeństwo w przyjęciu do danego typu klasy mają kandydaci z największą liczbą punktów.

15.

W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:
a. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym wcześniej
ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

16.

Nie złożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

17.

IV LO z OMS oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na
etapie naboru.
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18.

Przewidziane są następujące klasy, które po pierwszym roku nauki będą realizowały
przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Lp.

A

NAZWA KLASY

PROFIL KLASY

Ogólnokształcąca

biologicznochemiczna

Przedmioty nauczane w
zakresie
rozszerzonym

C

Ogólnokształcąca
Policyjna
Bezpieczeństwa
Publicznego

humanistyczna

Ogólnokształcąca

geograficzna

J .angielski

Geografia
Historia
J. angielski

J. angielski

J. polski, J. obcy
Matematyka

J. niemiecki/rosyjski

Historia

J. angielski

J. polski, J. obcy
Matematyka, Geografia

J. niemiecki

wymagana sprawność
fizyczna

WOS
J. angielski
J. polski

J. angielski

J. polski, J. obcy
WOS
Matematyka

J. polski
WOS
J. angielski

J. angielski

Matematyka
J. angielski

J. angielski

Geografia
J. angielski

Wojskowa
D

E

F

G

H

Ogólnokształcąca
Mediacyjno-Prawna

humanistyczna

Ogólnokształcąca
CelnoAdministracyjna

humanistyczna

Ogólnokształcąca
mistrzostwa
sportowego – piłka
siatkowa

matemtycznojęzykowa

Ogólnokształcąca
Ratownictwa
Medycznego

biologicznochemiczna

Ogólnokształcąca
Medialna

humanistyczna

Przedmioty, brane
pod uwagę
przy przeliczaniu ocen ze
świadectwa na pkt

Biologia
Chemia
J. angielski

Straży Granicznej
B

JĘZYKI OBCE
w cyklu trzyletnim

Biologia
Chemia
J. angielski
WOS
J. angielski
J. polski
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J. rosyjski

J. rosyjski

J. rosyjski

J. niemiecki

J. angielski
J. niemiecki
J. angielski
J. rosyjski

J. polski ,J. obcy
Biologia
Matematyka

J. polski, J. obcy
Matematyka
WOS
J. polski ,J. obcy
Wychowanie Fizyczne,
Matematyka
Test sprawności
fizycznej
J. polski, J. obcy
Biologia
Matematyka
J. polski, J. obcy
WOS
Matematyka

§2
Terminy rekrutacji

1.

Terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do IV Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego obowiązują na podstawie § 11baa
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 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 póź. zm.) i zostały zawarte w dokumencie „Terminy postępowania
rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25
ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia
oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022”.

2.

Próba sprawności fizycznej (klasa mistrzostwa sportowego):
- 14 czerwca 2021r. godz. 13.00 dziewczęta,
- 14 czerwca 2021r. godz. 15.00 chłopcy,
- 03 lipca 2021r. godz. 10.00 chłopcy i dziewczęta – II TERMIN,
Próby sprawności fizycznej we wszystkich powyższych terminach odbywają się w hali
sportowej ZSO nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31a.
§3
Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

1.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (na druku pobranym ze strony internetowej
Vulcan – rekrutacja elektroniczna 2021/2022) od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00.

UWAGA!
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Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego (na druku pobranym ze strony
internetowej Vulcan – rekrutacja elektroniczna 2021/2022 od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r.
do godz. 15.00.

2.

Ankieta

kandydata IV Liceum Ogólnokształcącego z OMS (pobrana w sekretariacie

uczniowskim/ze strony internetowej szkoły) – (WYPEŁNIONA CZYTELNIE DRUKOWANYMI
LITERAMI).

3.

Akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu, w celu poprawnego zapisu danych
osobowych w dokumentacji szkolnej.

4.

Oświadczenie RODO - (pobrana w sekretariacie uczniowskim/ze strony internetowej szkoły)

5.

Uzupełnienie wniosku - poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
,którą kandydat ukończył oraz poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty (dostarczone w terminie od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca
2021r. do godz.15.00)
a)

W przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane przez zespół orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poradni specjalistycznej.

b)

Dokumenty

potwierdzające

osiągnięcia

szkolne

oraz

zaświadczenie

lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

6.

Oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 .

7.

Dwie czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) fotografie (format legitymacyjny
o wymiarach 35 x 45mm).

8.

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.
§4

1.

Kandydat, który nie został przyjęty do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym może
składać odwołanie.

2.

Odwołanie powinno zawierać: dane osobowe ucznia, nr PESEL, numer systemowy
(z rekrutacji elektronicznej), numer telefonu kontaktowego do ucznia oraz opiekuna prawnego,
wybór profilu klasy z określeniem języka obcego nowożytnego oraz uzasadnienie.
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3.

Formularz podania kandydata do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego dostępny jest na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie ds. uczniowskich
– rekrutacja uczniów.
§5
Terminy rekrutacji uzupełniającej

1. Terminy obowiązujące w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2021/2022 do IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
obowiązują na podstawie § 11baa ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020r. w 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 póź. zm.) i zostały zawarte w dokumencie „Terminy
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25
ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia
oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022”.

2. Próba sprawności fizycznej (klasa mistrzostwa sportowego):
- 07 sierpnia 2021r. godz.10.00 – chłopcy i dziewczęta
Próby sprawności fizycznej we wszystkich powyższych terminach odbywają się w hali
sportowej ZSO nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31a.
Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji
uzupełniającej:
1. Obowiązują dokumenty wymienione w § 3.

§6
Wyniki prac komisji rekrutacyjnej
1. Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów
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nieprzyjętych w terminach wskazanych przez MEiN i Kuratorium Oświaty w
obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych.
§7
Postanowienia końcowe

1.

O pierwszeństwie przyjęcia do klasy (wskazanej w podaniu do szkoły) decyduje wyższa liczba
punktów uzyskanych podczas rekrutacji przez kandydata. W praktyce podczas rekrutacji może
wystąpić sytuacja, w której liczba kandydatów będzie mniejsza w stosunku do limitu miejsc
zaplanowanych w danej klasie. Stąd kandydaci zainteresowani przyjęciem do szkoły powinni
w podaniu, wskazać alternatywny wybór klasy.

2.

Punkt informacyjny dotyczący rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego oraz przyjmowanie dokumentów odbywa się w sekretariacie
uczniowskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Informację
telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu (58) 739-51-61, (58) 739-51-62, 343 13
06 wew. 22

3.

Dostęp do danych osobowych kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym do IV
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego posiadają członkowie
komisji rekrutacyjnej oraz pracownik sekretariatu.

Z-ca Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku
mgr Paweł Pagieła
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