„TOPOLÓWKA”
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAŃSKU
PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
2. Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych
szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie
pomorskim.
3. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku.

I.

Założenia ogólne:

1. Szkoła oferuje nauczanie w 6 klasach dwujęzycznych z językiem angielskim o różnych profilach.
Kandydaci dokonują wyboru w momencie naboru: przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
oraz – w klasach – A i C – drugiego języka obcego. Wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego
w klasach A i C dokonuje się do końca I semestru roku szkolnego 2018/2019.
2. Klasy preIB są klasami jednorocznymi. Przygotowują do kształcenia w programie Matury
Międzynarodowej (IB). Warunkiem kontynuacji kształcenia w klasie 2IB jest spełnienie wymogów
Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru do klasy 2IB. Uczniowie klas preIB mogą
kontynuować naukę w klasach dwujęzycznych z j. angielskim pod warunkiem, że w danej klasie są
wolne miejsca oraz zaliczą różnice programowe.

3. Kandydaci, dla których III LO nie jest szkołą pierwszego wyboru i którzy przystąpią do
sprawdzianu kompetencji językowych w innej szkole oraz dostarczą zaświadczenie o uzyskanym
pozytywnym wyniku mogą się ubiegać o przyjęcie do III LO.

UWAGA!
4. Termin sprawdzianu kompetencji językowych w III LO w Gdańsku - 06 czerwca 2018r.
Kandydaci, którzy chcą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w III LO, zobowiązani
są złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 04.06.2018r., do godz. 12.00 wypełniony kwestionariusz,
dostępny na stronie internetowej szkoły www.topolowka.pl.
5. Kandydaci posiadający certyfikaty językowe: FCE, CAE, CPE są zwolnieni ze sprawdzianu
kompetencji językowych. Zwolnienie następuje po okazaniu oryginału certyfikatu językowego wraz
ze złożeniem kwestionariusza (do dnia 04.06.2018r., do godz. 12.00).
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II.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące klasy:

KLASA „A” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM, ekonomiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
•
•
•
•

MATEMATYKA (19h w cyklu trzyletnim)
J. HISZPAŃSKI lub J. NIEMIECKI (początkujący lub kontynuacja)*
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA lub HISTORIA.
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim), hiszpański lub niemiecki (13h w cyklu
trzyletnim).
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów
ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
• UWAGA! Możliwość utworzenia grupy przedmiotów rozszerzonych zależy od liczby chętnych
uczniów.
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin
składania kwestionariusza - 04.06.2018r., do godz. 12.00!

KLASA „B” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM ,
biologiczno - chemiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
•
•
•
•
•
•

BIOLOGIA (13h w cyklu trzyletnim)
CHEMIA (12h w cyklu trzyletnim)
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim) i niemiecki (6h w cyklu trzyletnim).
Dodatkowe godziny z matematyki (13h w cyklu trzyletnim).
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia.
UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin
składania kwestionariusza - 04.06.2018r., do godz. 12.00!
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KLASA „C" - DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM, humanistyczno-lingwistyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
•
•
•
•

J. POLSKI (21h w cyklu trzyletnim)
J. HISZPAŃSKI lub J. NIEMIECKI (początkujący lub kontynuacja)*
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA.
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim), hiszpański lub niemiecki (13h w cyklu
trzyletnim).
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów
ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
• UWAGA! Możliwość utworzenia grupy przedmiotów rozszerzonych zależy od liczby chętnych
uczniów.
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin składania
kwestionariusza - 04.06.2018r., do godz. 12.00!

KLASA „D” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM,
matematyczno - fizyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
• MATEMATYKA (23h w cyklu trzyletnim)
• FIZYKA (12h w cyklu trzyletnim)
• Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim) i niemiecki lub hiszpański (6h w cyklu
trzyletnim).
• Przedmiot uzupełniający: grafika i multimedia - wykorzystanie nowoczesnych technologii;
projektowanie stron www.
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów
ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin
składania kwestionariusza - 04.06.2018r., do godz. 12.00!
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KLASA „preIB” (dwa oddziały)- DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM,
przygotowująca do programu dyplomowego matury międzynarodowej

• Tylko dla uczniów, którzy od II klasy chcą uczestniczyć w programie dyplomowym matury
międzynarodowej. Dodatkowe opłaty.
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
• MATEMATYKA
• BIOLOGIA
• FIZYKA
• GEOGRAFIA
• HISTORIA
• CHEMIA
• dodatkowe przedmioty: THEORY OF KNOWLEDGE ( metodologia badań naukowych nauczana w języku angielskim) i CAS (Creativity Action Service)
• Nauczane języki: angielski (6h w tygodniu) i: niemiecki (2h w tyg.) w kl. preIB1 i francuski lub
hiszpański (2h w tyg.) w kl. preIB2
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów
ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego; termin
składania kwestionariusza - 04.06.2018r., do godz. 12.00!
* początkujący/kontynuacja – zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy językowej nastąpi na początku roku
szkolnego, po przeprowadzeniu na obozie integracyjnym testu poziomującego

UWAGI DODATKOWE
1. Kandydaci przystępują obowiązkowo do pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych
z języka angielskiego dnia 06 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00. Sprawdzian trwa 60 minut.
UWAGA! – Kwestionariusz należy złożyć do dnia 04.06.2018r., do godz. 12.00.
2. Należy stawić się w III LO o godz. 14.30.
3. Do sprawdzianu kompetencji językowych kandydaci będą mogli przystąpić wyłącznie po okazaniu
aktualnej i czytelnej legitymacji szkolnej.
4. Kandydaci przynoszą na sprawdzian swoje przybory do pisania (długopis, pióro – kolor czarny lub
niebieski).
5. Warunkiem przyjęcia do klas dwujęzycznych jest pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych oraz spełnienie kryteriów ogólnych rekrutacji (UoSO, art. 20j).
6. Zakres zagadnień sprawdzianu kompetencji znajduje się na stronie internetowej szkoły.
7. Język angielski jest obowiązkowy jako pierwszy język obcy w klasach IA, IB, IC, ID i I preIB .
8. Kandydaci, w przypadku których III LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, mają obowiązek
dostarczyć do sekretariatu szkoły kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej
www.topolowka.pl do dnia 04.06. 2018 r., do godz. 12.00.
9. Kandydat do klasy pierwszej zostaje zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia przez
członków zespołu nadzorującego nagannego zachowania podczas pisania sprawdzianu, w tym
zwłaszcza korzystania przez niego z urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych źródeł
informacji.
10. Jeżeli naganne zachowanie kandydata zakłóca przebieg sprawdzianu, kandydatowi przerywa się
pisanie sprawdzianu i otrzymuje on 0 punktów.

III.
IV.

Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje dyrektor szkoły.
Komisja sprawdza, czy zostały spełnione warunki rekrutacji kandydatów.
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V.

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów:

Uczniowie zamierzający ubiegać się o przyjęcie do III LO są zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące
dokumenty:
1) wydrukowany wniosek ze strony internetowej www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
2) trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm
3) potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia
4) kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej szkoły: www.topolowka.pl

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 14.05.2018
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub do 20.06.2018
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas dwujęzycznych (obowiązuje sprawdzian
kompetencji językowych z j. angielskiego)
Złożenie kwestionariusza, wydrukowanego ze strony
internetowej szkoły

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 13.07.2018
do 10.08.2018
do godz. 12.00

do 04.06.2018
do godz. 12.00

Składanie kwestionariusza wydrukowanego ze strony do 04.06.2018
www.topolowka.pl przez uczniów, dla których III LO nie jest do godz. 12.00
szkołą pierwszego wyboru
Sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego do klas 06.06.2018,
dwujęzycznych
godz. 15.00

13.07.2018,
godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych
Składanie wniosków o wgląd do sprawdzonych prac
sprawdzianu kompetencji językowych przez rodziców lub
opiekunów prawnych
Wgląd do sprawdzonych prac sprawdzianu kompetencji
językowych
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał)

17.07.2018,
do godz. 15.00

08.06.2018,
o godz. 14.00

Od 08.06.2018 r.
od godz. 14.00 do
11.06. do godz. 12.00
12.06.2018 r. od
godz. 9.00 do 14.00
od 22.06.2018
od godz.12.00
do 26.06.2018
do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 5.07.2018
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata do godz.15.00
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym (art. 20t ust.7 UoSO)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 6.07.2018
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do godz.12.00
Składanie wniosków odwoławczych kandydatów
od 06.07.2018
niezakwalifikowanych do komisji rekrutacyjnej.
od godz. 12.00
O wynikach wniosków zainteresowani będą poinformowani do 09.07.2018
indywidualnie.
do godz. 15.00
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x

do 24.08.2018
do godz. 15.00

27.08.2018
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych

od 6.07.2018
od godz.12.00
do 11.07.2018
do godz.15.00

od 27.08.2018
od godz. 12.00
do 30.08.2018
do godz. 12.00

12.07.2018
od godz.12.00

31.08.2018
od godz. 12.00

Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych
Art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9.
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej
placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej
szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej
placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

VI.

Oferta edukacyjna i punktowane przedmioty:
klasa

punktowane
przedmioty

„A” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, ekonomiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
➢ MATEMATYKA (19h w cyklu trzyletnim)
➢ J. HISZPAŃSKI lub J. NIEMIECKI
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA lub
HISTORIA.
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim), hiszpański lub niemiecki
(13h w cyklu trzyletnim).
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.

„B” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, biologiczno - chemiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
➢ BIOLOGIA (13h w cyklu trzyletnim)
➢ CHEMIA (12h w cyklu trzyletnim)
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim) i niemiecki (6h w cyklu trzyletnim).
Dodatkowe godziny z matematyki (13h w cyklu trzyletnim).
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•
•
•
•

język polski
język obcy
matematyka
geografia

•
•
•
•

język polski
język obcy
matematyka
biologia

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia.

„C” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, humanistyczno – lingwistyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
➢ J. POLSKI (21h w cyklu trzyletnim)
➢ J. HISZPAŃSKI lub J. NIEMIECKI
Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub
GEOGRAFIA.
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim), hiszpański lub niemiecki (13h w cyklu
trzyletnim).
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.
„D” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, matematyczno – fizyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
➢ MATEMATYKA (23h w cyklu trzyletnim)
➢ FIZYKA (12h w cyklu trzyletnim)
Nauczane języki: angielski (18h w cyklu trzyletnim) i niemiecki lub hiszpański (6h w cyklu
trzyletnim).
Przedmiot uzupełniający: grafika i multimedia - wykorzystanie nowoczesnych
technologii; projektowanie stron www.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.
„preIB” (dwa oddziały) klasa dwujęzyczna z językiem angielskim przygotowująca
do programu dyplomowego matury międzynarodowej
Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
➢ MATEMATYKA
➢ BIOLOGIA
➢ FIZYKA
➢ GEOGRAFIA
➢ HISTORIA
➢ CHEMIA
➢ dodatkowe przedmioty: THEORY OF KNOWLEDGE (metodologia badań
naukowych - nauczana w języku angielskim) i CAS (Creativity Action
Service)
Nauczane języki: angielski (6h) i niemiecki w kl. 1preIB1 i francuski lub hiszpański
w kl. preIB2.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.
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•
•
•
•

język polski
język obcy
matematyka
historia

•
•
•
•

język polski
język obcy
matematyka
fizyka

•
•
•
•

język polski
język obcy
matematyka
historia

VII. Warunki przyjęcia kandydata
Ogólnokształcącego w Gdańsku.

do

klasy

pierwszej

III

Liceum

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej III LO decyduje:
a.

Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych
przez Radę Pedagogiczną.
oraz suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 201, w tym:

b.

100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka,
przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony
przez 0,2 pkt.

c.

100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez III LO
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

d.

1 punkt - punkty uzyskane jako wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

2. Sposób obliczania punktów rekrutacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).

______________________________________________________________________________________
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony
w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,2.
___________________________________________________________________________________
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów.
_______________________________________________________________________________________
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Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej
na rok szkolny 2018/2019
Kryteria - świadectwo
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi
3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z
7 pkt
wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia
(max) 18 pkt
wynik z języka polskiego
(max) 18 pkt
wynik z I przedmiotu
(max) 18 pkt
wynik z II przedmiotu
(max) 18 pkt
wynik z III przedmiotu
(max) 18 pkt
max
100 pkt
Kryteria - egzamin
wyniki z egzaminu
punkty w postępowaniu
gimnazjalny
gimnazjalnego w %
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego
(max) 100%
x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o
(max) 100%
x 0,2 = 20 pkt
społeczeństwie
wynik z matematyki
(max) 100%
x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii,
(max) 100%
x 0,2 = 20 pkt
fizyki i geografii
wynik z języka obcego na
(max) 100%
x 0,2 = 20 pkt
poziomie podstawowym
max
100 pkt
max (punkty ze sprawdzianu kompetencji
1 pkt
językowych x 0,02)
Razem
201 pkt
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych;
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą
oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
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, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c
ust. 2. UoSO. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20c. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
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2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
3. Konkursy przedmiotowe to konkursy dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego,
języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki.
4. Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum to: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy
Kurator Oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez
III LO kryteriów*.
*) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, a także dla uczniów gimnazjów,
z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy mogą być organizowane:
a) olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów;
b) olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w
ramowym planie nauczania;
c) olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty
dodatkowe;
d) olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

_______________________________________________________________________________________
*) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkol do innych (z póżn. zmianami).
§8.8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu,
przyjmowani
są
do
wybranej
szkoły
ponadgimnazjalnej
niezależnie
od
kryteriów.

_____________________________________________________________________________________

VIII. Zasady wglądu do sprawdzonych prac sprawdzianu kompetencji językowych.
1. Punkty uzyskane za sprawdzian kompetencji językowych nie są wliczane do ogólnej sumy punktów
rekrutacyjnych.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa w odniesieniu do sprawdzianu najniższą
sumę punktów, która kwalifikuje wstępnie każdego kandydata do dalszego postępowania
rekrutacyjnego.
3. Ostateczne zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata następuje na podstawie sumy punktów
rekrutacyjnych uzyskanych przez niego za świadectwo ukończenia gimnazjum oraz na zaświadczeniu o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Prawo wglądu do ocenionego sprawdzianu kompetencji językowych przysługuje tylko kandydatowi
do III LO w Gdańsku oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym.
5. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez/lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby
wskazanej przez kandydata lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
6. Dyrektor III LO w Gdańsku rozpatruje TYLKO te wnioski o wgląd do ocenionych sprawdzianów, które
będą złożone w sekretariacie szkoły od 08.06.2018 od godz. 14.00 do 11.06.2018 do godz. 12.00.
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7. Wniosek o wgląd do ocenionego pisemnego sprawdzianu składa się do dyrektora szkoły w sekretariacie
III LO.
8. We wniosku o wgląd do sprawdzianu należy wskazać:
a) imię i nazwisko kandydata
b) PESEL kandydata
c) dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu – szczególnie numer telefonu komórkowego lub inny
sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie
wglądu.
9. Termin oraz miejsce wglądu określa dyrektor szkoły.
Zasady wglądu
1. Prawo do wglądu przysługuje jedynie kandydatom i rodzicom (prawnym opiekunom) kandydatów.
2. Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących
wglądu.
3. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się arkusz sprawdzianu w formie, w jakiej został przekazany
przez zdającego i oceniony. Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się przed
nieuprawnionym ujawnieniem dane osobowe nauczyciela, który oceniał sprawdzian.
4. Czas wglądu do arkusza sprawdzianu wyznaczony przez dyrektora szkoły nie może być dłuższy niż
15 minut.
5. Podczas wglądu obecny jest wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.
6. Osobie dokonującej wglądu należy udostępnić arkusz sprawdzianu oraz rozwiązania i schematy
punktowania. Po zakończonym wglądzie odnotowuje się realizację wglądu, a osoba dokonująca wglądu
potwierdza to własnoręcznym podpisem na liście obecności osób uprawnionych do wglądu.
7. Oceniony sprawdzian nie może być kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek
sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć sprawdzianu, w całości lub w
jakiejkolwiek części.
8. Podczas wglądu nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.
9. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów
przygotowanych przez szkołę.
10. Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona zgłasza zastrzeżenia dotyczące oceny arkusza sprawdzianu, w
tym liczby przyznanych punktów, informuje o tym fakcie nauczyciela, który dokonuje weryfikacji
wyniku.
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