Regulamin rekrutacji do oddziałów
klas pierwszych
w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. gen. S. Maczka w Katowicach
na rok szkolny 2022/2023

1. Podstawa prawna:
•

Terminy przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie
województwa śląskiego

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze
zm.)

•

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. z 2020r. poz. 493 ze zm.)

Oferta edukacyjna oddziałów klas pierwszych dla
absolwentów szkoły podstawowej w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. gen. S. Maczka
w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

profil oddziału:
Symbol oddziału: 1a
językowy
obowiązkowe języki obce
Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący
język hiszpański z elementami

język angielski

literatury, językoznawstwa

geografia

i praktycznej nauki języka

pierwszy

drugi

angielski

hiszpański

(5/5/5/4)

(2/2/2/2)

profil oddziału:
Symbol oddziału: 1b
biologiczno-chemiczny
obowiązkowe języki obce
Przedmioty rozszerzone
biologia

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

język łaciński w medycynie

chemia

pierwszy

drugi

angielski

niemiecki

(3/3/3/3)

(2/2/2/2)

profil oddziału:
Symbol oddziału: 1c

matematyczno-informatyczno
-językowy
obowiązkowe języki obce

Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący

matematyka
informatyka
język angielski

-

pierwszy

drugi

angielski

niemiecki

(4/5/5/5)

(2/2/2/2)

profil oddziału:
Symbol oddziału: 1e
językowy
obowiązkowe języki obce
Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący
pierwszy

drugi

angielski

włoski

(5/5/5/4)

(2/2/2/2)

język angielski
biologia

język włoski z elementami literatury,

język angielski

językoznawstwa i praktycznej nauki

historia

języka

klasa z elementami edukacji
Symbol oddziału: 1f
architektonicznej
obowiązkowe języki obce
Przedmioty rozszerzone

Dodatkowy przedmiot obowiązujący
pierwszy

drugi

angielski

włoski

(4/5/4/5)

(2/2/2/2)

technika, rysunek, historia
język angielski

architektury, grafika komputerowa,

matematyka

teoria i podstawy projektowania,
wstęp do projektowania, socjologia
przestrzeni

Treści nauczania z przedmiotów związanych z architekturą będą wprowadzane we współpracy
z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Realizacja przedmiotów odbywać
się na zasadzie ćwiczeń i teoretycznego wprowadzenia lub rozwinięcia. Obowiązkowe przedmioty
dodatkowe będą realizowane w następującym wymiarze :
1. Rysunek architektoniczny – 2 godziny w cyklu – zajęcia będą polegały na rysowaniu perspektywy,
rysowaniu i wykreślaniu rzutów, przekrojów, elewacji itp. Uczniowie na początku będą rysowali za
pomocą linijek i pisaków, później ewentualnie komputerowo.
2. Technika architektoniczna – 2 godziny w cyklu – zajęcia będą dotyczyły geometrii wykreślnej oraz
pracy na modelach. Są to zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne.
3. Historia architektury i socjologia przestrzeni – 3 godziny w cyklu – celem zajęć będzie wykształcenie u
ucznia umiejętności rozróżniania podstawowych stylów i elementów porządków architektonicznych.
4. Grafika komputerowa – 2 godziny w cyklu – tworzenie rysunków i modeli za pomocą komputera.
Znajomość oprogramowania ArchiCAD (dla szkół jest to program bezpłatny)
5. Teoria i podstawy projektowania – 2 godziny w cyklu – uczeń poznaje, jakie wymagania są stawiane

w architekturze, zagadnienia związane z rozwiązaniami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi,
estetycznymi, ergonomią, wymogami prawa. Zajęcia będą dotyczyły analizy otaczającego środowiska
zbudowanego: budynki i miasto.
6. Wstęp do projektowania – 2 godziny w cyklu – przedmiot, który polega na szukaniu własnych
rozwiązań na zadane problemy projektowe, w tym artystyczne i estetyczne. Zajęcia polegające na
ćwiczeniu wytworzenia umiejętności szukania niebanalnych rozwiązań, rozwijania myślenia
twórczego.

3. Kryteria rekrutacji
I)

O przyjęciu kandydatów do wybranego oddziału szkoły decyduje suma punktów możliwych do
uzyskania za:
1)

wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2)

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły;

3)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4)

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a)

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły;

b)

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

5)

sprawdzian uzdolnień kierunkowych tylko i wyłącznie w przypadku klasy z elementami
edukacji architektury (oddział 1f). Warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych określa załącznik numer 1.

II)

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz
szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Lp.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja
maksymalna

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach
1.

język polski

wynik egzaminu mnoży się przez 0,35

matematyka

wynik egzaminu mnoży się przez 0,35

język obcy nowożytny

wynik egzaminu mnoży się przez 0,3

100

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z
2.
język polski

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
celujący – przyznaje się 18 punktów
bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów

72

dobry – przyznaje się 14 punktów
dostateczny – przyznaje się 8 punktów
dopuszczający – przyznaje się 2 punkty
matematyka

jak w przypadku języka polskiego

pierwsze ustalone zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego
drugie ustalone zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:

tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych

4a.

ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 10 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu
ogólnopolskim:

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
z przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 4 punkty
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu

będących konkursem o zasięgu

przedmiotowego – przyznaje się 10

wojewódzkim organizowanym przez punktów

18

kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym

Uzyskanie w zawodach wiedzy

planem nauczania szkoły artystycznej –

będących konkursem albo turniejem, przyznaje się 7 punktów
o zasięgu ponadwojewódzkim lub

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju

wojewódzkim:

z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 7 punktów
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub

przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 3 punkty
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 2 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

w zawodach wiedzy innych niż wyżej krajowym – przyznaje się 3 punkty
wymienione, artystycznych lub

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na

powiatowym – przyznaje się 1 punkt

szczeblu:
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
4b.

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty
przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
III)

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły:

1)

oddział o profilu językowym (symbol oddziału: 1a):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
uzyskał najwyższą ocenę,

d)

jedne z zajęć edukacyjnych: geografia, chemia, biologia, z których uczeń uzyskał
najwyższą ocenę.

2)

oddział o profilu biologiczno-chemicznym (symbol oddziału: 1b):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

chemia,

d)

3)

biologia.

oddział o profilu matematyczno - informatyczno - językowym (symbol oddziału: 1c):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
uzyskał najwyższą ocenę,

d)

4)

informatyka.

oddział o profilu językowym z historią (symbol oddziału: 1e):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
uzyskał najwyższą ocenę,

d)

jedne z zajęć edukacyjnych: historia, wiedza o społeczeństwie z których uczeń uzyskał
najwyższą ocenę.

5)

oddział o profilu językowym z biologią (symbol oddziału: 1e):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
uzyskał najwyższą ocenę,

d)

jedne z zajęć edukacyjnych: chemia, biologia, geografia, z których uczeń uzyskał
najwyższą ocenę.

6)

oddział – klasa z elementami edukacji architektury (symbol oddziału: 1f):
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
uzyskał najwyższą ocenę,

d)
IV)

informatyka.

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą
punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

V)

Planowane limit miejsc w oddziałach:
1a – 28,
1b – 32,
1c – 28,
1e – 28 (14+14)
1f – 20.

VI)

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub
części egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się
na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, według zasad
określonych w $ 11bab ust.2 rozporządzenia 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 zwalczeniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020r.

VII)

poz. 493 ze zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VIII) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają
kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzonych odpowiednimi
dokumentami:
1)

wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności
rodziny kandydata),

2)

niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności – dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica),

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) –
dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo
poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),

4)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
– dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo
poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),

5)

objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) – dokument należy złożyć w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica).
Kryteria te mają jednakową wartość.
IX)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
przeprowadza się postępowanie uzupełniające, do którego stosuje się wyżej wymienione
przepisy.

X)

W terminie do 5 sierpnia 2022r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora
szkoły, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

XI)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia
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. z 2020r. poz. 493 ze zm.)
mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Harmonogram działań w postępowaniu
rekrutacyjnym do IV Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. S. Maczka w Katowicach na rok szkolny
2022/2023

Lp.
Termin
Rodzaj czynności
1. od 16 maja 2022 r. do 30 maja Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
2022 r. do godz. 15.00
w szkole pierwszego wyboru do oddziału 1f
od 16 maja 2022 r. do 20
Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
1.
czerwca 2022 r. do godz.
w szkole pierwszego wyboru do oddziałów 1a, 1b, 1c, 1e
15.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu
od 24 czerwca 2022 r. do
2.
zewnętrznego oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez
13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu
do końca lutego 2022 r.
przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
3.
20 lipca 2022 r
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa
od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca
4.
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
2022 r. do godz. 15.00
egzaminu zewnętrznego
(o ile nie zostały one złożone wcześniej)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
5. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

5. Harmonogram działań w postępowaniu
uzupełniającym do IV Liceum Ogólnokształcącego im.
gen. S. Maczka w Katowicach na rok szkolny
2022/2023
Lp.
1.

2.

3.

4.

Termin
Rodzaj czynności
od 1 sierpnia 2022 r. do
Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
3 sierpnia 2022 r. do godz.
w rekrutacji uzupełniającej do wszystkich oddziałów
15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
12 sierpnia 2022 r.
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
szkoły w rekrutacji uzupełniającej
Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
od 16 sierpnia 2022 r. do
woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa
18 sierpnia 2022 r. do
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
godz. 15.00.
egzaminu zewnętrznego w rekrutacji uzupełniającej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
19 sierpnia 2022 r. do
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
godz.14.00
w rekrutacji uzupełniającej

6.Wykaz dokumentów dostarczanych przez kandydata
do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. gen. S. Maczka w Katowicach
na rok szkolny 2022/2023
Dokumenty należy dostarczać w przezroczystej koszulce.
I)

Gdy IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka j e s t dla kandydata szkołą pierwszego
wyboru:
1)
ODDZIAŁ 1 F
od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00:
a) podanie wygenerowane w systemie naboru elektronicznego,
b) zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przy przyjęciu
w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym
POZOSTAŁE ODDZIAŁY
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00:
c) podanie wygenerowane w systemie naboru elektronicznego,
d) zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przy przyjęciu
w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym

2) od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
3) od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00., o ile kandydat został zakwalifikowany
do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Maczka w Katowicach:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie były one złożone wcześniej)
b) 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
c) kartę zdrowia.

II) Gdy IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka n i e j e s t dla kandydata szkołą pierwszego
wyboru:
1) od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00, o ile kandydat został zakwalifikowany
do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty,
b) 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
c) kartę zdrowia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do oddziałów
klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Stanisława Maczka w Katowicach
Warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
do oddziału z elementami edukacji architektury
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka
w Katowicach.
1. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału z elementami edukacji architektury
zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w budynku IV Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach przy ul. Katowickiej
54.
2. Komisja do przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostanie
powołana przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego.
3. Rekrutacja do oddziału przeprowadzona będzie na podstawie testu diagnostycznego
opracowanego przez nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego, nauczycieli
akademickich Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
4. Forma pisemna sprawdzianu będzie składała się z jednego zadania.
a. Zadanie będzie polegało na wykazaniu się zdolnościami manualnymi, które ma na
celu sprawdzenie predyspozycji rysunkowych uczniów poprzez rozwiązywanie
zadań rysunkowych, polegających na odtwarzaniu i przetwarzaniu narysowanych
elementów.
Zadanie będzie polegało na uzupełnieniu brakujących fragmentów na zadanych
podkładach na przykład:
• na rysunku elewacji budynku zostaną usunięte niektóre elementy
architektoniczne – będzie należało je odtworzyć własną propozycją.
• na zadanym rzucie trzeba będzie zaaranżować pomieszczenie, np. salon.
Obok rzutu będą narysowane meble (sofa, stół, krzesła itp.), które będzie
należało przerysować na rzut z zachowaniem ich proporcji. Dodatkowo
będzie można zaproponować własne elementy wyposażenia.
Każdy z członków komisji przeprowadzającej sprawdzian przyzna punkty w
kategoriach:
• funkcjonalność (sensowność) rozwiązań - 10 pkt,
• czytelność rysunku, proporcje narysowanych elementów - 6 pkt,
• oryginalność rozwiązań, inwencja twórca i estetyka - 10 pkt.
Ocena = suma punktów/liczba osób oceniających.
Czas trwania zadania to 60 minut.

5. Każdy kandydat zgłoszony w systemie rekrutacji elektronicznej powinien zgłosić się
co najmniej 30 min przed rozpoczęciem sprawdzianu, o którym mowa w pkt 1 i przed
wejściem na salę powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający
identyfikację.
6. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym:
• 02 czerwca 2022 r.
- część pisemna godzina 9.00
• 09 czerwca 2022 r. dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od
siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie
- część pisemna godzina 9.00
b. w postępowaniu uzupełniającym:
• 04 sierpnia 2022 r.
- część pisemna godzina 9.00
7. Ustala się następujące terminy podania do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym:
• 07 czerwca 2022 r. godzina 10.00
• 13 czerwca 2022 r. godzina 10.00 dla kandydatów, którzy z przyczyn
niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym
terminie
b. w postępowaniu uzupełniającym:
• 08 sierpnia 2022 r. godzina 10.00
8. Wyniki sprawdzianu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy
informacyjnej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka
w Katowicach w postaci list kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny. W okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, listy kandydatów zostaną
podane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej szkoły.
9. Maksymalna liczba punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych wynosi 26.
10. Wynik sprawdzianu uznaje się za pozytywny, jeżeli kandydat uzyska co najmniej 13
punktów (50% punktów możliwych do uzyskania).
11. Zaliczenie sprawdzianu z wynikiem pozytywnym warunkuje zakwalifikowanie się
kandydata do dalszej części procedury rekrutacyjnej.
12. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych.
13. Kandydatom, którzy nie zostaną przyjęci do oddziału, nie uwzględnia się punktów ze
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w procesie rekrutacji do pozostałych klas w IV
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
14. W przypadku, kiedy na końcu listy znajdą się kandydaci o tej samej ilości punktów o
przyjęciu decydują tzw. kryteria społeczne (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm. art. 142, art. 131 ust.2).

15. Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej oddziału z elementami
architektury w IV Liceum Ogólnokształcącym znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie
przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. Jeśli liczba kandydatów
spełniających w/w warunek jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasie, liczy się
ilość łącznie zdobytych punktów.
16. Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1-szej oddziału z elementami architektury
nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji: świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
17. Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim
terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie
kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie
jego osiągnięć i uprawnień.

