
 

 

Zasady rekrutacji do klasy sportowej w IV LO w Białymstoku  

na rok szkolny 2020 - 2021 

1. Ogólne zasady funkcjonowania klasy sportowej: 

 1) IV LO w Białymstoku prowadzi klasy sportowe o specjalizacji : lekka atletyka w 4 grupach 

treningowych: biegi średnie (2 grupy), biegi krótkie i skoki,  rzuty (5 - 6 miejsc w każdej grupie 

treningowej - razem 21 miejsc w kl. I) 

strzelectwo sportowe w 3 grupach treningowych: karabin sportowy, pistolet sportowy, strzel. śrutowe 

i ruchoma tarcza (razem 8 miejsc w kl. I) 

2) rozszerzony program nauczania: biologia, geografia, dodatkowe lekcje wychowania fizycznego 

(treningi, w ramach treningu szkoła oferuje też spotkania z psychologiem sportowym jako trening 

motywacyjny) 

3) zajęcia sportowe odbywają się: na obiektach własnych szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko 

zewnętrzne), na stadionie w Zwierzyńcu (10 minut spaceru), strzelnicy przy ulicy Grunwaldzkiej (15 

minut spaceru), 

4) uczniowie klas sportowych: mają możliwość korzystania z  obiadów w stołówce szkolnej 

(odpłatnie), uczestniczą w obozach i zawodach sportowych, mogą korzystać z internatu przy ulicy 

Bema (10 minut spaceru). 

 

2. Do klasy sportowej prowadzona jest odrębna rekrutacja :  

1)  warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie testów sprawnościowych, 

2) szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za wyniki testów sprawnościowych; liczba punktów 

możliwych do zdobycia nie może być większa niż 40, 

3) do klasy sportowej  na pierwszym etapie  rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności 

fizycznej (maksymalnie 40 punktów, minimalnie 5 punktów).  Na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria zgodne z ogólnymi 

zasadami rekrutacji:  

 wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  

 stopnie z zajęć edukacyjnych,  

 osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4) uczeń przyjęty do klasy sportowej na zasadach określonych  wyżej, nie może przenieść się do 

innej klasy (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły). 

 

3. Kryteria zaliczenia testów sprawnościowych : 

1) Lekka atletyka: 



 

 

a) sprawdzian z co najmniej jednej, maksymalnie trzech  konkurencji lekkoatletycznych do wyboru 

spośród: bieg na 100m, 400m, 800m, 110m ppł – chł., 80m ppł – dz., skok w dal, skok wzwyż,  

pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem. 

Wynik sprawdzianu z konkurencji kierunkowej jest przeliczany na punkty, o których mowa w punkcie 

2. 2).  

Tabele wyników konkurencji kierunkowych oraz ich punktacja są dostępne w sekretariacie i na 

stronie internetowej IV LO w Białymstoku. 

b) posiadanie co najmniej V klasy sportowej w lekkiej atletyce oraz pozytywnej opinii trenera zwalnia 

ze sprawdzianu z konkurencji kierunkowej z zaliczeniem maksymalnej liczby punktów, 

c) wynik osiągnięty na zawodach lekkoatletycznych organizowanych przez PSZS w roku 2018/19 

może być uznany za wynik sprawdzianu z konkurencji kierunkowej po zgłoszeniu przez kandydata 

tego faktu Komisji Rekrutacyjnej i przedstawieniu pisemnego potwierdzenia ze strony Szkolnego 

Związku Sportowego; zasady przeliczania wyniku na punkty ustala Komisja. 

 

2) S t r z e l e c t w o    s p o r t o w e  

Zasady przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego w konkurencjach pneumatycznych: odległość – 

10 m, tarcze – właściwe dla danej konkurencji według norm PZSS, postawa strzelecka – stojąca, 

czas łączny – 15 minut, liczba strzałów: próbnych – bez ograniczeń, ocenianych - 10. 

Zasady zaliczenia sprawdzianu strzeleckiego (testu sprawnościowego): 

uzyskanie co najmniej 50 pkt. w serii dziesięciu strzałów lub posiadanie co najmniej III klasy 

sportowej w strzelectwie sportowym potwierdzonej przez Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego 

i pozytywnej opinii trenera klubowego lub trenera koordynatora kadry wojewódzkiej, () – III klasa 

sportowa w strzelectwie sportowym oznacza uzyskanie na oficjalnych zawodach minimum : 346/400 

pkt. w karabinie pneumatycznym lub 332/400 pkt. w pistolecie pneumatycznym. 

O kolejności przyjęcia do klasy sportowej strzelectwa sportowego decyduje w pierwszym etapie 

rekrutacyjnym zaliczenie testów sprawnościowych- posiadanie III klasy sportowej w strzelectwie 

(równoznaczne z przyznaniem 40 pkt. rekrutacyjnych) lub wyniki sprawdzianu strzeleckiego 

punktowanego według zasady: 1 punkt rekrutacyjny za każdy punkt powyżej 50 uzyskany podczas 

sprawdzianu (np. za wynik 67 pkt. do tarczy kandydat otrzymuje 17 pkt. klasyfikacyjnych). Uzyskanie 

wyniku 90 pkt do tarczy lub powyżej jest równoznaczne z przyznaniem 40 punktów rekrutacyjnych. 

Aby pozytywnie zaliczyć test sprawnościowy, kandydat musi uzyskać co najmniej 5 punktów 

rekrutacyjnych czyli 55 pkt do tarczy w 10 strzałach. 

W drugim etapie rekrutacyjnym o przyjęciu ucznia decydują zasady ogólne czyli suma punktów za 

wyniki egzaminu po szkole podstawowej, stopnie z zajęć edukacyjnych, osiągnięcia kandydata 

wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  



 

 

4. Dodatkowe dokumenty składane przez kandydatów do klasy sportowej:  

1) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (druk wniosku - w sekretariacie Liceum lub na stronie 

internetowej szkoły), 

2) zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej  

3) pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej (druk – w sekretariacie lub na 

stronie internetowej szkoły), 

4) kserokopia świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzona za zgodność 

z oryginałem w sekretariacie IV LO)  oraz potwierdzenie wyniku osiągniętego na zawodach 

sportowych, o których mowa w pkt. 3. 1) c. 

 

5. Terminy rekrutacji do klasy sportowej  (lekka atletyka lub strzelectwo) 

Lp. 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Działanie 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 od 11 maja 

do 20 maja 2020 r.  

do godz. 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze 

stosownymi dokumentami 

od 22 do 27 lipca 

2020 r. 

do godz. 15.00 

2 15 maja 2020 r. 

o godz. 15.00 sala 9 

Spotkanie kandydatów do klasy sportowej 

z trenerami. Miejsce: IV LO sala 9. 

-------  

3 18 - 20 maja 2020 r. 

w godz. 15.00 - 17.00 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu 

dla lekkoatletów na stadionie przy 

ul. Wołodyjowskiego 2, dla strzelców na strzelnicy 

sportowej  przy ul. Grunwaldzkiej 18 

------- 

4 21 maja 2020 r. 

(czwartek) o godz. 

10.00 w IV LO sala 9 

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 

a następnie próby sprawności fizycznej na 

stadionie lekkoatletycznym oraz na strzelnicy 

sportowej.  

28 lipca 2020 r. 

o godz. 12.00 

5 10 czerwca 2020 r. 

o godz. 10.00 

(dla kandydatów 

zdających w dniu 21 

maja 2020 r.) 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (nie 

jest równoznaczne z przyjęciem do klasy 

sportowej, umożliwia udział w rekrutacji). 

 

6 16 czerwca 2020 r. 

godz. 10.00 

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin sprawnościowy 

dla kandydatów, którzy nie mieli możliwości 

przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie. 

 

7 19 czerwca 2020 r. 

o godz. 10.00 

(dla kandydatów 

zdających w dniu 16 

czerwca 2020) 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (nie 

jest równoznaczne z przyjęciem do klasy 

sportowej, umożliwia udział w rekrutacji). 

7 sierpnia 2020 r. 

o godz. 10.00 

(dla kandydatów 

zdających w dniu 28 

lipca 2020 r.) 



 

 

8 od 26 czerwca 

do 30 czerwca 

2020 r.  

do godz. 15.00 

Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  

egzaminu   

------- 

9 do 10 lipca 2020 r. Weryfikacja wniosków przez komisję  do 16 sierpnia 

2020 r. 

10 13 lipca 2020 r. 

o godz. 10.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

17 sierpnia 2020 r. 

o godz. 10.00 

11 13 – 20 lipca  

2020 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

podjęcia nauki w danej szkole poprzez  złożenie  

oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

17 – 21 sierpnia 

2020 r.  

do godz. 15.00 

12 21 lipca 2020 r.  

o godz. 10.00 

Ogłoszenie listy  kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

24 sierpnia 2020 r. 

o godz. 10.00 

 
Kandydaci, którzy nie złożyli zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej,  
nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych. 

6. Dlaczego warto wybrać klasę sportową w IV LO w Białymstoku? 

Od 37 lat prowadzimy klasy sportowe o specjalizacji lekka atletyka i od 15 lat strzelectwo, od wielu lat 

zajmujemy czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym w województwie podlaskim (I miejsce 

w roku 2018/19, 2017/18, 2013/2014 oraz 2012/2013 i 2007/08  , II miejsce w roku 2016/17, 2015/16, 

2014/15, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010 oraz  w 2008/2009 w klasyfikacji Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego). Nasi zawodnicy zdobywają laury na imprezach krajowych 

i międzynarodowych. Zajęcia w zakresie specjalizacji sportowej prowadzą najlepsi, certyfikowani 

trenerzy.  Jesteśmy jednym z najlepszych liceów Białegostoku i województwa podlaskiego – kończąc 

naszą szkołę masz szansę być nie tylko  sportowcem osiągającym sukcesy, ale także  zdać maturę 

na wysokim poziomie i dostać się na dobre studia. 

 

7. Informacje ogólne: 

Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są dostępne: na stronie internetowej IV LO w Białymstoku 

oraz w sekretariacie IV LO w Białymstoku. 

Telefony: Koordynator rekrutacji do klasy sportowej p. Beata Suchocka  tel. 508 148 403; Pokój 

nauczycieli WF – tel. 85 742–93-19; Sekretariat  liceum tel. 85 742–23-18. 

Trenerzy lekkiej atletyki: Krzysztof Wojszko, Adrian Mydlarz, Jerzy Mydlarz, Sebastian Mydlarz, 

Cezary Wojno. Trenerzy strzelectwa sportowego: Arkadiusz Timofiejuk, Jolanta Jarczewska. 


