
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 
Zasady przyjęcia kandydatów do klas pierwszych 4 letniego liceum ogólnokształcącego 

dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 
 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na podstawie przepisów określonych w niżej wymienionych aktach 

prawnych:  
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [z późniejszymi zmianami] ( Dz. U. 2017 poz. 59, Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

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

centrów(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 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 późn. zm.) 

 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 po-

licealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021 (Na podsta-

wie  § 11b ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  …) 

 Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekruta-

cyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9524) 

 

1.    Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego.  
 

2.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
 

3.    We wszystkich klasach pierwszym językiem obcym jest język angielski nauczany w systemie klasowym. 

Drugi wybrany język obcy (francuski lub niemiecki) nauczany będzie w grupach międzyklasowych 

(z wyjątkiem klasy 1B), dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów. 
 

4.    W klasie 1 B lingwistyczno-społecznej nauczane będą dwa języki obce w zakresie rozszerzonym: język 

angielski (dla wszystkich) oraz język francuski lub język niemiecki (do wyboru). Grupa z rozszerzonym 

językiem francuskim w klasie zostanie utworzona pod warunkiem zadeklarowania wyboru języka fran-

cuskiego przez odpowiednią liczbę kandydatów do 6.07.2020 r. W razie braku możliwości utworzenia 

grupy, kandydaci będą niezwłocznie powiadomieni o możliwości zmiany deklaracji wyboru grupy lub 

klasy w terminie do 10.07.2020 r. Jako zajęcia dodatkowe nauczane będą podstawy języka chińskiego 

lub japońskiego. 
 

5.    Dla kandydatów do klasy 1E „uniwersyteckiej”, prowadzonej na podstawie umowy z Wydziałem Mate-

matyki i Informatyki UMK, przeprowadzony zostanie sprawdzian predyspozycji matematycznych. 

Sprawdzian odbędzie się we wtorek 23 czerwca 2020 r. o 10:00. Dla osób, które z przyczyn niezależ-

nych od nich nie będą mogły w nim uczestniczyć, dodatkowo w środę 1 lipca 2020r. o 10:00. 

Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do tej klasy. Ze sprawdzianu 

zwolnieni są: 

laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz laureaci i finaliści Młodzieżowej 

Olimpiady Informatycznej; 

laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych z matematyki oraz fizyki (nie 

dotyczy Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii). 

laureaci i finaliści konkursu matematycznego „Liga Zadaniowa” 

zdobywcy I lub II miejsca w dwóch kolejnych edycjach konkursu matematycznego „Liga Zadaniowa” 
 

  

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9524


6.    W procesie rekrutacji kandydaci mają możliwość uzyskania maksymalnie 200 punktów, 

według kryteriów i sposobu przeliczania osiągnięć na punkty określonych w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej: 
 

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty 
Maksymalna liczba 

punktów możliwa 

do uzyskania 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty                                                                     łącznie do 100 pkt:   
  język polski (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt) 35 
  matematyka (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt) 35 
  język obcy (wg przeliczenia 1%=0,3 pkt) 30 

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej łącznie              do 72 pkt:   

(język polski, matematyka oraz dwa zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę)   
  stopień celujący 18 
  stopień bardzo dobry 17 
  stopień dobry 14 
  stopień dostateczny 8 
  stopień dopuszczający 2 

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 
4. Szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.                                  

(Wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.)             

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia              do 18 pkt: 
18 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu 
3 

 

7.    Laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci woje-

wódzkich konkursów przedmiotowych (wymienionych w wykazie Kuratora Oświaty) przyjmowani są do 

wybranej klasy niezależnie od przyjętych kryteriów. (Dla kandydatów do klasy 1E konieczne jest 

jednoczesne spełnienie warunków zapisanych w pkt 5). 
 

8.    Wszelkie dodatkowe osiągnięcia (sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia artystyczne 

i sportowe – wymienione w pkt 4 w tabeli powyżej), o ile nie są wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, należy udokumentować oryginałem zaświadczenia / dyplomu wydanego 

odpowiednio przez Kuratora lub organizatora olimpiady / konkursu. 
 

9.    Rekrutacja do szkoły prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru miasta Torunia 

https://torun.edu.com.pl/ : 

 kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie 

szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji; 

 każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie 

rekrutacji lub w etapach następnych; 

 dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów stosuje się dodatkowe kryterium preferencji 

określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz późniejszymi zmianami. 
 

10.    Obowiązujące terminy rekrutacyjne umieszczone są na stronie https://torun.edu.com.pl/. 

Niedotrzymanie tych terminów, jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Liceum. 
 

11.    Korespondencja elektroniczna dotycząca rekrutacji, w tym elektroniczne wersje dokumentów 

koniecznych w procesie rekrutacji, powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: 

rekrutacja2020@loiv.torun.pl . 
 

12.    Tryb i terminy wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

oraz wniesienia odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej okreś-

la ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 781) 
 

mailto:rekrutacja2020@loiv.torun.pl

