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      Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z najważniejszych decyzji   
 w Waszym życiu, którą musicie podjąć właśnie teraz. Aby ułatwić Wam ten
wybór specjalnie dla Was  przygotowaliśmy informator, który zawiera pełną
ofertę edukacyjną IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego we Włocławku. 
      Na terenie Włocławka jest wiele szkół, które mają w swojej ofercie
bardzo zróżnicowane kierunki kształcenia. Wybór naszego liceum okaże
się właściwym, ponieważ oferujemy Wam kierunki zgodne                
 z zainteresowaniami, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz
możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. Dodatkowym atutem jest
szkolny doradca zawodowy, który ułatwi Wam wybór odpowiedniej drogi
zawodowej.
     Zachęcam Was zatem do szczegółowego zapoznania się z ofertą
edukacyjną naszego liceum. 
          Życzę Wam trafnych wyborów i ZAPRASZAM do "Baczyńskiego", który
otworzy przed Wami drzwi do dalszej kariery!
 

Drodzy Uczniowie!

Kazimierz Mendala
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4
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zmodernizowana baza dydaktyczna z klasopracowniami: chemiczną, fizyczną, 
 językowymi i komputerowymi
wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizująca programy autorskie oraz innowacje
pedagogiczne
pomoc psychologiczno-pedagogiczna  dla każdego ucznia, wsparcie pedagogów
szkolnych oraz pozostałych specjalistów 
szkolny doradca zawodowy, który pomaga młodzieży w kreowaniu dalszej kariery
współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami wspierającymi działalność szkoły 
jedyna klasa patronacka Rainbow Tours w województwie kujawsko-pomorskim
poziom kształcenia gwarantujący wszechstronny rozwój każdego ucznia, sukcesy na
maturze oraz w konkursach przedmiotowych i olimpiadach
szeroka oferta przedmiotów uzupełniających np. turystyka i krajoznawstwo, podstawy
dietetyki, edukacja prawna, edukacja teatralna, sztuki walki
możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, także podczas zajęć pozalekcyjnych
aktywny Samorząd Uczniowski,  Parlament Uczniowski, Klub wolontariatu
coroczne konkursy tj. Wojewódzki Konkurs Poezji K.K. Baczyńskiego, Kujawski Konkurs
Języka Angielskiego
organizacja i udział w licznych akcjach charytatywnych
coroczny koncert "Dzieci Dzieciom" 

Nasze atuty:

 

    IV Liceum Ogólnokształcące to szkoła z blisko 30-letnią historią, kultywująca
tradycję i nowoczesność, której budynek mieści się na osiedlu "Południe".
Patronem naszej szkoły jest Krzysztof Kamil Baczyński - poeta, żołnierz Armii
Krajowej i patriota.
  Szkoła może się poszczycić znakomitą bazą dydaktyczną, pracowniami
komputerowymi, dobrze wyposażonym kompleksem sportowym wraz z siłownią,
strzelnicą i pełnowymiarową salą gimnastyczną. Jesteśmy  jedną z nielicznych
szkół w Polsce posiadających prawdziwe obserwatorium astronomiczne.

Dlaczego IV LO?

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. K. Baczyńskiego
ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek
tel. +48 54 234 69 60
e-mail: poczta@baczynski.org
www.baczynski.org
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http://www.baczynski.org/


NASZA OFERTA

Lubisz podróżować, poznawać nowe kraje? A może chcesz w przyszłości pracować  
 w branży turystycznej? Jeśli tak, to wybierz klasę turystyczno-językową w naszej
szkole. Uczniowie realizują program rozszerzony z zakresu geografii oraz języka
angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką. Takie
zagadnienia jak geografia świata, umiejętność korzystania z map, czy znajomość
regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy
organizatora wypoczynku. Natomiast znajomość języków obcych jest niezbędna        
 w branży turystycznej i rekreacyjnej. Klasa objęta jest patronatem Biura
Turystycznego Rainbow. W ramach tej współpracy odbywają się 2-dniowe warsztaty
prowadzone przez pracowników Akademii Rainbow, a w klasie III organizowane są
tygodniowe warsztaty, na których uczniowie poznają pracę animatora czasu wolnego. 

Klasa pod patronatem Biura
Turystycznego RAINBOW TOURS jest
jedyną taką klasą w województwie

kujawsko – pomorskim!

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
przedmioty rozszerzone: geografia, j. polski, j. angielski
zajęcia dodatkowe: aqua aerobik, zajęcia na basenie
przedmioty uzupełniające: turystyka i krajoznawstwo, wychowanie fizyczne      
z elementami animacji
możliwość dalszej edukacji - szkoły policealne oraz studia: filologia angielska,
iberystyka, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna,
turystyka i rekreacja, kierunki filozoficzne, geografia, geologia, geodezja        
 i kartografia, urbanistyka i inne

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA
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NASZA OFERTA

Świat mediów społecznościowych nie jest Ci obcy? Marzysz o pracy dziennikarza,
vlogera, influencera, blogera czy Yuoutubera? Chcesz zbudować swoją własną
markę? Potrafisz zwrócić na siebie uwagę? Masz własne grono followersów, a może
chcesz je zdobyć? Chętnie dzielisz się swoją wiedzą, doświadczeniem i opinią?        
A może interesuje Cię po prostu reklama i marketing?
Dzięki współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową poznasz jeszcze bliżej świat
mediów, dzięki takim zajęciom jak warsztaty wideo, redagowanie treści do Internetu
czy zarządzaniem wizerunkiem - autoprezentacji. Dowiesz się również jak zbudować
swoją markę w mediach społecznościowych.
Jeśli chcesz być aktywnym uczestnikiem social mediów, ten kierunek jest idealny dla
Ciebie!

KLASA VLOGERSKO-MEDIALNA
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przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, wiedza o społeczeństwie
przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza o społeczeństwie
przedmioty dodatkowe i uzupełniające: warsztaty wideo, zarządzanie wizerunkiem -
autoprezentacja, redagowanie treści do Internetu
możliwość dalszej edukacji -  szkoły policealne oraz studia: media i komunikacja
społeczna, e-biznes, marketing, zarządzanie, dziennikarstwo, politologia, stosunki
międzynarodowe, socjologia, pedagogika, psychologia, medioznawstwo, prawo         
 w biznesie, produkcja medialna, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, media
design i marketing wizerunkowy, fotografia i multimedia oraz wiele innych

NOWOŚĆ!

Patronat:
 Państwowa Uczelnia Zawodowa

 we Włocławku



NASZA OFERTA

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia, j. angielski
przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, edukacja teatralna
możliwość dalszej edukacji - szkoły policealne oraz studia: kierunki medyczne   
 i farmaceutyczne, dietetyka, biologia i bioanalityka, biotechnologia, analityka
medyczna, kosmetologia, pedagogika, psychologia, praca socjalna,
resocjalizacja, filologia polska, dziennikarstwo, teatrologia, komunikacja
społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, politologia i wiele innych

Klasa ta, ciesząca się dużym powodzeniem, łączy dwie, pozornie odległe sfery:
humanistyczno-filozoficzną oraz przyrodniczo-medyczną. Stwarza okazję do
rozwijania zainteresowań teatrem i kinem oraz pozwala rozwijać talenty
dziennikarskie. Klasa o tym kierunku rozbudza także zainteresowanie naukami
przyrodniczymi i medycznymi. Połączenie to pozwala na odkrywanie swoich
zainteresowań i zdolności oraz umożliwia wybór spośród licznych kierunków studiów
i zawodów. 

KLASA POLONISTYCZNO-BIOLOGICZNA
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Współpraca:
Teatr Impresaryjny

im. Włodzimierza Gniazdowskiego
we Włocławku



NASZA OFERTA

Patronat:
 Ministerstwo Obrony Narodowej

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Nauka w tej klasie jest idealnym wyborem dla uczniów aktywnych, wiążących swoją
przyszłość z pracą w służbach mundurowych. 
W ramach edukacji wojskowej uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
służby wojskowej i prawa, musztry, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, a także
biorą udział w uroczystościach państwowych i miejskich, konkursach i przeglądach
dla klas mundurowych, obozach survivalowych, a także w zajęciach na terenie
jednostek wojskowych. Zajęcia ze strzelectwa sportowego odbywają się na strzelnicy
tradycyjnej i laserowej na terenie szkoły.

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
zajęcia wojskowe teoretyczne i praktyczne
przedmioty uzupełniające: sztuki walki, strzelectwo sportowe
możliwość dalszej edukacji - szkoły policealne oraz  wszystkie uczelnie wojskowe
oraz studia: prawo, administracja, bezpieczeństwo
publiczne/narodowe/wewnętrzne, zarządzanie oraz wiele innych studiów na
pokrewnych kierunkach
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Mundur:
Uczniowie OPW w dni mundurowe oraz
podczas uroczystości szkolnych o charakterze
państwowym czy spotkań z przedstawicielami
Wojska Polskiego przychodzą do szkoły w
mundurach. 

NOWOŚĆ!



NASZA OFERTA

Jesteś wysportowany? Lubisz survival i zajęcia w terenie? A może chcesz nauczyć się
strzelać? Stawiamy na sprawność fizyczną, którą rozwiniesz także podczas zajęć
wojskowych!
Zajęcia wojskowe teoretyczne odbywają się w szkole, natomiast praktyczne będą
realizowane we współpracy z 8 Kujawsko - Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej      
w Bydgoszczy, dzięki czemu uczniowie będą szkoleni pod okiem profesjonalistów.     
 W IV klasie liceum szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego kończyć się będzie
50-godzinnym obozem szkoleniowym.

Złożenie wniosku: UWAGA! 16 maja - 31 maja 2022 r.
Próba sprawności fizycznej: 07 czerwca 2022r., godz. 16:00 
(II termin - 14 czerwca br.)
Bardzo dobry stan zdrowia! (orzeczenie lekarskie wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Współpraca:
 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony

Terytorialnej w Bydgoszczy
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ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, w tym WOT
dodatkowe punkty przy rekrutacji na akademie
wojskowe
umundurowanie zapewnione przez MON
zajęcia z zawodowymi żołnierzami i kadrą wojskową

KORZYŚCI:

NOWOŚĆ!



NASZA OFERTA
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Klasa policyjna jest ofertą skierowaną do młodzieży, która chce poznać lub
przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego: policja, ochrona, służba
celna, więzienna i inne. W toku nauki uczeń będzie doskonalić swoją sprawność
fizyczną, poznawać podstawy samoobrony, zdobywać podstawową wiedzę z zakresu
prawa karnego i wykroczeń, psychologii, budowy broni. Zapewniona jest możliwość
uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, na poligonach, obozach tematycznych
prowadzonych przez nauczycieli oraz policjantów. Liczne szkolenia strzeleckie         
i taktyczne, zawody sportowe i proobronne przygotowane specjalnie dla młodzieży   
 z klas policyjnych są okazją dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości.
Oprócz ogólnego wykształcenia absolwent klasy policyjnej będzie przygotowany do
podjęcia nauki w szkołach policyjnych (teoretycznie i praktycznie-próby
sprawnościowe i tory przeszkód). Klasa policyjna funkcjonuje pod patronatem
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zajęcia z edukacji policyjnej obywają się       
 z funkcjonariuszami Policji.

przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
zajęcia dodatkowe: strzelectwo sportowe, zajęcia na basenie
przedmioty uzupełniające: wiedza o policji, sztuki walki
możliwość dalszej edukacji - szkoły policealne, szkoły służb mundurowych oraz
studia: stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne,
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie regionalne, edukacja dla
bezpieczeństwa, polityka regionalna, bezpieczeństwo narodowe  i wiele innych 

KLASA MUNDUROWA o profilu policyjnym

Patronat: 
Komenda Miejska Policji

 we Włocławku



REKRUTACJA

wyniki egzaminu ósmoklasisty;

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów
uzyskana za:

ZASADY REKRUTACJI
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wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny  
 z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:

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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

Kliknij w: Komunikat w sprawie konkursów dla woj. kujawsko-pomorskiego
lub  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych; Wykaz konkursów
przedmiotowych; Wykaz innych konkursów

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/komunikat-w-sprawie-wykazu-konkursow--rok-szkolny-20222023
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010691_01_01.pdf
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010691_01_02.pdf
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010691_01_03.pdf
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ocena celująca – 18 punktów
ocena bardzo dobra – 17 punktów
ocena dobra – 14 punktów
ocena dostateczna – 8 punktów
ocena dopuszczająca – 2 punkty

Absolwent szkoły podstawowej może zdobyć zatem maksymalnie 200 pkt. Połowę
tych punktów tj. 100, można uzyskać z egzaminów końcowych, a pozostałe za inne
osiągnięcia np. konkursy.
Aby sprawdzić orientacyjną liczbę punktów, którą możesz uzyskać podczas rekrutacji
wystarczy skorzystać z gotowego Kalkulatora punktów klikając tutaj KALKULATOR

Przyznawanie punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przedstawia się następująco: 

W dalszej części informatora znajdziesz również TERMINY postępowania
rekrutacyjnego oraz przedmioty punktowane w IV LO we Włocławku. 

REKRUTACJA

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

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/
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 1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- od 16 maja do 21 czerwca 2022r.
UWAGA! DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO OBOWIĄZUJE
KRÓTSZY TERMIN: 16 - 31 MAJA 2022 R., do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów OPW):
07 czerwca 2022 r., godz. 16:00;
II termin – 14 czerwca 2022 r., godz. 16:00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn
niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie
pierwszym). 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - 
I termin do 15 czerwca 2022 r., II termin – do 20 czerwca 2022 r. 
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje - od      
 24 czerwca do 12 lipca 2022r.
   3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej - do 12 lipca 2022r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -      
 19 lipca 2022r., godz. 12:00.

REKRUTACJA
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   5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
    a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
    b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- do 22 lipca 2022r., do godz. 15.00.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 25 lipca 2022r., godz.
12:00.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające
na rok szkolny 2022/2023.

REKRUTACJA
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REKRUTACJA

Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego i klasy
mundurowej o profilu policyjnym 

nie mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego!

Rekrutacja elektroniczna VULCAN:
https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

W rekrutacji elektronicznej należy określić listę preferencji (listę
oddziałów - "klas") w szkołach, do których kandydat chce się

ubiegać o przyjęcie (można max. wybrać 3 szkoły).  Oddziały na tej
liście powinny być ułożone w kolejności preferencji, czyli

uszeregowane od tego, na którym kandydatowi zależy
najbardziej, do tego, na którym zależy mu najmniej!

Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć 
w określonym terminie do szkoły pierwszego wyboru!

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html


POSTAW NA ROZWÓJ - WYBIERZ IV LO!

Szkoła współpracuje z wieloma partnerami, którzy wspólnie dbają o rozwój społeczny
uczniów. Dzięki współpracy kadry pedagogicznej oraz rodziców, każdy uczeń wspierany jest
w rozwoju własnych zasobów, pasji, zainteresowań i talentów. Młodzież chętnie uczestniczy
w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach, osiągając wysokie wyniki!
Pedagodzy organizują liczne spotkania z przedstawicielami zawodów, szkół wyższych,
instytucji wspierających działalność szkoły oraz inne przedsięwzięcia edukacyjno-
przedmiotowe, a także wycieczki dydaktyczno-wychowawcze oraz integracyjne!
W szkole realizowane są projekty unijne, dzięki czemu uczniowie pogłębiają wiedzę           
i rozwijają umiejętności np. matematyczno-logiczne, społeczne czy językowe!
Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania dzięki kołom zainteresowań, a także
udzielają się charytatywnie na rzecz środowiska lokalnego. Realizują się także w licznych
działaniach Samorządu Uczniowskiego, Parlamentu Uczniowskiego czy Młodzieżowej Radzie
Miasta Włocławek!
Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny swoich uczniów, ale także ich sprawność fizyczną,
dzięki zajęciom na kompleksie sportowym (ORLIK, siłownia, sala fitness, wyjazdy na basen).
Każdy uczeń znajdzie tu przyjaciela , nie tylko wśród rówieśników, ale i pedagogów! 
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