
Str.1/9 

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W POZNANIU  

na rok szkolny 2020/2021 
 

 

 

 

 

Podstawy prawne: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60)   

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek (Dz. U. poz. 610).   

- Zarządzenie nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół 

II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

- Zarządzenie nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie wielkopolskim, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

- Ustalenia Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w sprawie systemowej obsługi rekrutacji –  

komputerowego systemu wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu i powiecie 

poznańskim – NABÓR-2020. 

 

 

 

§ 1. W czasie rekrutacji do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjna współpracuje z Wydziałem Oświaty 

Urzędu Miasta Poznania w zakresie wykorzystania komputerowego systemu rekrutacji NABÓR-2020. 

 

§ 2. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo do wyboru wielu oddziałów z maksymalnie 6 szkół 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, lub Powiat Poznański,  

nazywanych dalej odpowiednio szkołami pierwszego lub dalszego wyboru w zależności od kolejności tych 

szkół wskazanych we wniosku o przyjęcie składanym przez kandydata. Dokumenty kandydat składa w 

szkole pierwszego wyboru (z wyjątkiem przypadku opisanego w §3).  

 

§ 3. Do komputerowego systemu NABÓR-2020 dane ucznia wprowadza szkoła pierwszego wyboru. Jeżeli 

wybrana przez kandydata szkoła pierwszego wyboru nie uczestniczy w komputerowym systemie 

NABÓR-2020 to kandydat ma obowiązek poinformować o tym szkoły dalszego wyboru oraz dostarczyć 

do tych szkół wymagane dokumenty, aby zapewnić sobie dokonanie wpisu danych do systemu. 
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§ 4. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul.Swojska 6 w terminie od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. do 

godz.15:00, następujące dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz zgłoszeniowy do komputerowego systemu NABÓR 2020 

wraz z kwestionariuszem osobowym) – wniosek można wypełnić i wydrukować korzystając z 

formularzy na internetowej stronie systemu NABÓR 2020 (www.nabor.poznan.pcss.pl),  

 dodatkowy formularz IV LO, na którym uczeń między innymi deklaruje preferowany i rezerwowy 

język obcy, którego chce się uczyć – formularz można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze szkolnej 

strony internetowej –  www.rekrutacja.lo4.poznan.pl., 

 poświadczoną przez dyrektora kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty dostarczone najpóźniej do 30.06.2020r. do 

godz.15:00, 

 kandydaci którzy posiadają: 

 dyplomy laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

 dyplomy i zaświadczenia dokumentujące wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły 

podstawowej i punktowane zgodnie z § 8 dodatkowe osiągnięcia kandydata, 

 opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

 zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, 

 dokumenty potwierdzające preferencje w przyjęciu, 

 zaświadczenia lekarskie i inne zaświadczenia wymagane przez niektóre typy szkół  

 

dołączają w/w dokumenty. 

 

 po ogłoszeniu wyników rekrutacji - w przypadku zakwalifikowania do szkoły, 

- oryginał w/w świadectwa i zaświadczenia, 

- dodatkowy formularz IV LO (kandydaci, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego 

wyboru i którzy nie dostarczyli tego formularza w terminie do 30.06 2020 r.), 

- 3 fotografie (opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),  

- bilans zdrowia ucznia i kartę zdrowia. 

 

 kandydat ma prawo do zmiany decyzji o wybranych szkołach/oddziałach w terminie do 

23.06.2020 r. do godz.15:00. W przypadku zmian polegających na zmianie kolejności wybranych 

oddziałów należy skorygowany wniosek o przyjęcie do szkoły złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

Jeżeli zmiana polega na zmianie kolejności wybranych szkół należy wycofać wniosek ze szkoły, która 

była szkołą pierwszego wyboru przed wprowadzeniem zmian i złożyć w szkole, która jest szkołą 

pierwszego wyboru po wprowadzaniu zmian (z uwzględnieniem przypadku opisanego w §3).  

 

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w okładkach foliowych. 

Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne dokumenty lub poświadczone kopie. 

 

 

§ 5. Szkolna komisja rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza we współpracy z 

Wydziałem Oświaty Miasta Poznania i z zastosowaniem komputerowego systemu NABÓR-2020 

postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listę zakwalifikowanych do szkoły. O kolejności na liście 

decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z § 8. 

Zakwalifikowani do szkoły zostaną kandydaci z najwyższą punktacją. 

§ 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie 

potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy, gdy dołączono wymagane dokumenty i 

oświadczenia potwierdzające ich spełnianie. 

http://www.nabor.poznan.pcss.pl/
http://www.rekrutacja.lo4.poznan.pl/
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§ 7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w części I i II dokumentu – Załącznik do 

zarządzenia nr 110.1.12.220 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. Wykaz zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021), są w pierwszej kolejności przyjmowani do 

IV LO. 

§ 8. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym  

według zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 

1) liczba punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty 

          do 100 punktów 

2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka polskiego, matematyki    

dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum  do 72 punktów 

- stosowany jest przelicznik ocen:  

  cel – 18p.   bdb – 17 p.   db – 14 p.   dst – 8 p.   dop – 2 p. 

3) świadectwo z wyróżnieniem             7 punktów 

4) osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności społecznej          3 punkty 

5) szczególne osiągnięcia       do 18 punktów 

 

Komisja przyznaje punkty za dodatkowe osiągnięcia (jak zajęcie wysokich miejsc w 

konkursach i zawodach) wyłącznie wtedy, gdy są one zgodne z Wykazem zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. 

 

Komisja przyznaje punkty za w/w osiągnięcia jedynie w przypadku odnotowania ich na 

świadectwie ukończenia gimnazjum oraz udokumentowaniu rangi i organizatora na 

dołączonym do świadectwa dyplomie, zaświadczeniu itp. 

 

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200. Szkolna komisja 

rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczbę punktów decydującej o przyjęciu 

kandydata do szkoły. 

 

§ 9. W pierwszej kolejności do danego oddziału przyjmowani są uczniowie, którzy wskazali ten oddział 

w podaniu o przyjęcie i uzyskali największą liczbę punktów.  

Komputerowy system NABÓR-2020 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, 

zakwalifikowanie do jednego ze wskazanych na formularzu zgłoszeniowym oddziałów spośród 

maksymalnie 6 wybranych szkół ponadpodstawowych.  

Kandydat zostanie zakwalifikowany do tego oddziału (w jednej z wybranych szkół), do którego liczba 

uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na 

liście na formularzu zgłoszeniowym – wniosku o przyjęcie do szkoły). 

 

§ 10. Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych do IV LO z wywieszeniem list nastąpi  13.07.2020 r. 

o godz.10:00 
 

§ 11. Kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w IV LO 

poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów wymienionych w § 4 do 20.07.2020 r. do 

godz.15:00. Lista przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona  21.07.2020 r. o gdz.13:00. 
 

§ 12. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną w oddziałach klas pierwszych wolne 

miejsca przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. 

Zakończenie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego nastąpi 24.08.2020 r. o godz.13:00 
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§ 13. Przydział do grup językowych. 

- W przypadku języka angielskiego grupy tworzone są poprzez podział oddziału na 2 części.  

O przydziale do grupy w czasie rekrutacji decyduje:  

 ocena z j.angielskiego wpisana na świadectwie ukończenia gimnazjum,  

 liczba punktów z języka obcego uzyskana na egzaminie gimnazjalnym oraz 

 liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym w czasie rekrutacji. 

Po rozpoczęciu roku szkolnego, przeprowadzane są testy z j.angielskiego, które mogą zdecydować 

o przysunięciu ucznia między grupami. 

 

- W przypadku drugiego języka obcego w oddziałach gdzie język nauczany jest w systemie 

międzyoddziałowym tworzone są grupy międzyoddziałowe zgodnie z deklaracjami wyboru języka 

złożonymi przez kandydatów i możliwościami organizacyjnymi szkoły.  

O przydziale do grupy decyduje: 

 

 dla kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru i którzy złożą 

dodatkowy formularz IV LO w terminie do 30.06.2020 r.: 

 wybór kandydata,  

 liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym w czasie rekrutacji oraz 

 możliwości organizacyjne szkoły. 

 

 dla kandydatów, dla których IV LO jest szkołą dalszego wyboru oraz dla kandydatów 

biorących udział w rekrutacji uzupełniającej: 

 wybór kandydata,  

 kolejność zgłoszeń (kolejność dostarczenia dodatkowego formularza  

obowiązującego w IV LO) oraz 

 możliwości organizacyjne szkoły. 

 

W pierwszej kolejności kandydaci są przydzielani do grupy z językiem wskazanym na 

formularzu, jako preferowany, a następnie do grupy z językiem wskazanym, jako 

rezerwowy. 

 

§ 14. Do dnia 21.07.2020 r. komisja ogłasza przydział uczniów do poszczególnych grup języków obcych. 

W przypadku, gdy z powodu zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych nie możliwe będzie utworzenia 

grupy uczącej się danego języka obcego, komisja rekrutacyjna kontaktuje się z kandydatem (opiekunami) 

i przedstawia możliwości wyboru innego języka. Zmiana decyzji o wyborze języka wymaga dostarczenia 

do sekretariatu szkoły (osobiście, listownie lub faksem) nowego formularza dodatkowego IV LO. 

 

§ 15. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga dyrektor 

szkoły.   

 

Poznań, dnia 28.02.2020r. 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu 

Agata Gutorska 
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Załącznik nr 1  

Do szkolnego regulaminu rekrutacji do  klas pierwszych  IV  Liceum  Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej  w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

Oddziały i języki obce planowane na rok szkolny 2020/21 oraz przedmioty punktowane do 

poszczególnych oddziałów. 

 

 

 

 

Dla absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 utworzone 

zostaną następujące oddziały 

Symbol 

oddziału 

Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

 

Języki obce: 

 

Punktowane przedmioty oprócz j.polskiego 

i matematyki 

A 
język angielski, matematyka, 

geografia 
Języki obce 

nauczane  

wg tabeli poniżej 

 

geografia, wiedza o społeczeństwie 

B biologia chemia biologia chemia 

D matematyka, fizyka, informatyka Fizyka, informatyka 

E matematyka, fizyka, geografia fizyka, geografia 

F j.polski, historia  historia, wiedza o społeczeństwie 

G j.polski, historia  historia, wiedza o społeczeństwie 

 

 

 

Języki obce nauczane będą w systemie podziału na grupy  

pod względem zaawansowania (1 język obcy)  

oraz w systemie międzyoddziałowym (2 język obcy). 
 

Uczeń wybiera 2 języki obce  spośród: 

1 język 
obcy 

język nauczany  
w wymiarze 3 

godz./tyg. 

j.angielski kontynuacja 

j.angielski 
kontynuacja na poziomie 

zaawansowanym 

2 język 
obcy 

język nauczany  
w wymiarze 2 

godz./tyg. 

j.niemiecki kontynuacja  

j.niemiecki lub j.francuski lub 
j.hiszpański lub j.rosyjski 

od podstaw 
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Załącznik nr 2  

Do szkolnego regulaminu rekrutacji do  klas pierwszych  IV  Liceum  Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej  w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez  

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty   
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021  

  

  

  

I. Konkursy przedmiotowe  
organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.  

  

II. Olimpiady przedmiotowe  

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 organizowane z zakresu jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1457), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu:  

  

Przedmiot  Nazwa olimpiady  Organizator  

Matematyka  Olimpiada Matematyczna  

Juniorów  

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej 

w Warszawie  

Język polski  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla 

szkół podstawowych  

Instytut Badań Literackich PAN  

Język 

angielski  

Olimpiada Języka  

Angielskiego Juniorów  

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela  

Bogumiła Lindego w Poznaniu  

Historia  Olimpiada Historyczna  

Juniorów  

Polskie Towarzystwo Historyczne  

Informatyka  Olimpiada Informatyczna  

Juniorów  

Fundacja Rozwoju Informatyki  
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III. Konkursy wiedzy i artystyczne:  
  

Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania 

1. 41. Międzynarodowy Dziecięcy 

Festiwal Piosenki i Tańca 

Koniński Dom Kultury międzynarodowy 

2. Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny „Matematyka bez 

Granic” 

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 

Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 

międzynarodowy 

3. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia 

„Trzymaj formę” 

Główny Inspektorat Sanitarny/Polska Federacja 

Producentów Żywności Związek Pracodawców 

krajowy 

4. VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki 
Żydowskiej im.Leopolda Kozłowskiego- 
Kleinmana „Piosenka może czas 
pokonać” 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława 

Staszica w Poznaniu 

krajowy 

5. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym 

Polski Związek Motorowy krajowy 

6. Turniej Formacji Tanecznych Mosina 

2020 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie krajowy 

7. XIX Ogólnopolski Konkurs Arsenał 

Pamięci 

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Chorągiew 
Łódzka ZHP, 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi 

krajowy 

8. Pix Programming Challange PL PixBlocks sp. z o.o. krajowy 

9. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

„Kto Ty jesteś człowieku” 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Noblistów w Nowym Folwarku 

krajowy 

10. Konkurs z technologii informacyjno- 
komunikacyjnych dla uczniów szkół 

podstawowych „Avatarek” 

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy 

krajowy 

11. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej 

„Śremska Nuta” 

Śremski Ośrodek Kultury krajowy 

12. Ogólnopolski Konkurs „Sokrates” B. J. Creative Training krajowy 

13. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu 

Nowoczesnym Mark’n’Move  

Poznań/Luboń 

Fundacja Dzieci Tańca krajowy 

14. Ogólnopolski Turniej w Tańcu 

Nowoczesnym Let’s Dance 

Oborniki Wlkp. 

Fundacja Dzieci Tańca krajowy 

15. XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Teatralnej MASKA 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Noblistów w Nowym Folwarku 

krajowy 

16. Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego „Lust auf Lesen?” 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 

krajowy 

17. XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Kancelaria Sejmu RP krajowy 

18. Międzyszkolny Konkurs 

Matematyczny dla uczniów klas 8 

Miasta Poznania i okolic 

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica 

w Poznaniu 

wojewódzki 

19. Konkurs Wiedzy o Powstaniu 

Wielkopolskim „Tobie Polsko ta 

kropla krwi wrzącej…” 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wojewódzki 
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20. XXXV Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski dla Uczniów Szkół 

Podstawowych 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu wojewódzki 

21. Międzyszkolny Konkurs Geograficzny 

„Obieżyświat” 

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, 

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji 

Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i 

Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza 

wojewódzki 

22. VIII Wielkopolski Konkurs Historyczny 

„Marszałek Józef Piłsudski” 

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

wojewódzki 

23. Wielkopolski Festiwal Tańca 

„Tańczące Trzewiczki” 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wojewódzki 

24. Konkurs matematyczno-

informatyczny Koala 

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny 

Potockiej w Poznaniu 

wojewódzki 

25. Konkurs Międzyszkolny 

„Ekonomiczny klucz do przyszłości” 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Dębinka w 

Poznaniu 

wojewódzki 

26. Akademia Uczniowska Wydział Chemii UAM wojewódzki 

27. Konkurs Przyrodniczy „Science – lubię 

to!” 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w 

Dąbrówce 

wojewódzki 

28. Matematyka bez pamiętnika Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, Wydział 

Studiów Edukacyjnych UAM 

wojewódzki 

29. Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów 

Szkół Podstawowych „Mieszkańcy 

naszych lasów” 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

„Salamandra” 

wojewódzki 

30. XXXIX Wojewódzki Turniej Białych 

Piór im. Ewy Gajowieckiej 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu wojewódzki 

31. XIX Międzyszkolny Konkurs 

Ortograficzny Szkół Podstawowych 

Miasta Poznania pod Patronatem 

Prezydenta Miasta 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu powiatowy 

32. X Powiatowy Konkurs Języka 
Angielskiego dla Klas Siódmych i 
Ósmych Szkół Podstawowych 
Południowej Wielkopolski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 18 im. 
Janusza Kusocińskiego w Kaliszu 

powiatowy 
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IV. Zawody sportowe:   
  

1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego:  

- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,  

- Mistrzostwa Polski Młodzików,  

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,  

- Mistrzostwa Polski Juniorów.  

  

2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  

  

3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:  

- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, - Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.  

  

4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportowych objętych 

współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego 

Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszące się do następujących 

dyscyplin sportu:  

aerobic, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon zimowy, biathlon letni, bilard, boks, biegi przełajowe, biegi 

na orientację, brydż sportowy, curling, futsal (halowa piłka nożna), gimnastyka (artystyczna, sportowa, trampolina), 

golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo (skoki, ujeżdżanie WKKW), judo, ju-jitsu, kajakarstwo klasyczne, 

kajakikajak polo, kajakarstwo-slalom, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kickboxing, 

kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka klasyczna, koszykówka 3x3, kręglarstwo, 

lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (long track), łyżwiarstwo szybkie (short track), 

narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, KN - kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, piłka 

nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, 

podnoszenie ciężarów, rowerowa jazda na orientację, rugby, saneczkarstwo (sporty saneczkowe), skoki do wody, 

snowboard, sport motorowy (karting), strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo 

olimpijskie, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby (100 polowe), wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka 

sportowa, zapasy, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.  

  

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:  

- międzynarodowym (miejsca 1 - 8),  

- krajowym (miejsca 1 - 6),   

- wojewódzkim (miejsca 1 - 3),  

- powiatowym (miejsca 1 - 3).  

  

VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:  

- międzynarodowym, 

- krajowym, 

- wojewódzkim, 

- powiatowym.  

 to miejsca nagrodzone tytułem laureata lub finalisty.  

VII. Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania punktów w procesie 

rekrutacji za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub  finalisty w konkursach 

interdyscyplinarnych i tematycznych nieuwzględnionych w niniejszym załączniku do zarządzenia, ale 

wymienionych w załącznikach do zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich, zachowują 

swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

  


