
Kryteria rekrutacji dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 

do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany  

na wszystkich stronach przez ucznia i  obojga rodziców).  

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.  

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

4. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia. 

5. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem. 

WAŻNE TERMINY 

 

1. 

Od 13 maja 2019 Do 25 czerwca 2019 

złożenie wniosku o przyjęcie do liceum do klas 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych w postępowaniu 

rekrutacyjnym (podanie kandydaci składają 

jedynie w szkole pierwszego wyboru).  

2.  

23 maja 2019 r. 

godz. 9.00 

 

- 

test ze znajomości języka niemieckiego  

dla kandydatów do klasy D i drugiej grupy 

klasy F. Należy zgłosić w sekretariacie szkoły 

chęć udziału w teście. Ogłoszenie wyników testu 

5 czerwca 2019 r. 

3.  

24 maja 2019 r. 

godz. 9.00 

 

- 

test ze znajomości języka angielskiego  

dla kandydatów do klasy B, klasy E. Należy 

zgłosić w sekretariacie szkoły chęć udziału               

w teście. Ogłoszenie wyników testu 5 czerwca 

2019 r. 

4.  

Od 21 czerwca 

2019 

 

Do 25 czerwca 2019 r.            

do godz. 15.00 

dostarczenie potwierdzonej kopii świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia                     

o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru lub 

oryginałów  w/w dokumentów. 

5. 
16 lipca 2019 r. - 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych  do szkoły.  

6. 

Od 16 lipca 2019r. Do 24 lipca 2019 r.                  

do godz. 15.00 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie 

przyjęci do III LO zobowiązani są dostarczyć do 

sekretariatu 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane 

imieniem i nazwiskiem) oraz kartę zdrowia                         

i kserokopię odpisu aktu urodzenia. 

7. 25 lipca 2019 r. - ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły. 

8. 
Od 25 lipca 2019r. Do 30 sierpnia 2019 r. 

rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdyby 

szkoła dysponowała wolnymi miejscami. 



 

*** 

W roku szkolnym 2019/2020 przyjmujemy uczniów do sześciu klas pierwszych według 

preferencji językowych: 

 
 

Do klas dwujęzycznych obowiązuje test kompetencji językowych na poziomie A2/B1. 

Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym w klasie B i E daje możliwość zdawania matury 

dwujęzycznej oraz przystąpienie do egzaminów CAMBRIDGE – FCE, CAE. 

Język niemiecki nauczany na poziomie dwujęzycznym w klasach D i drugiej grupie klasy F daje możliwość 

zdawania matury dwujęzycznej oraz uzyskania całkowicie bezpłatnie certyfikatu językowego  

Deutsches Sprachdiplom B2/C1. 

Język francuski w klasie I C Delf (poziom wyjściowy dla grupy 1.  - A1,  dla grupy 2. -  A2)  nauczany na 

poziomie rozszerzonym, daje uczniom możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz uzyskanie 

certyfikatu językowego DELF A1-B2 w naszym ośrodku egzaminacyjnym. 

We wszystkich klasach nauczanie drugiego języka odbywa się międzyoddziałowo.   

Do wyboru jest 5 języków. Warunkiem otwarcia grupy jest przynajmniej 10 chętnych. 

Od drugiej klasy organizowane są międzyoddziałowe pakiety rozszerzeń, corocznie konsultowane z uczniami.   

Decyzję o wyborze pakietu uczeń podejmuje pod koniec pierwszej klasy. 

 

 

KLASA 

- A - 
OGÓLNA 

- B - 
DWUJĘZYCZNA 

Z JĘZYKIEM 

ANGIELSKIM 
 

- C – 
Z JĘZYKIEM 

FRANCUSKIM 
 

- D - 
DWUJĘZYCZNA 

Z JĘZYKIEM 

NIEMIECKIM 
 

- E - 
DWUJĘZYCZNA 

Z JĘZYKIEM 

ANGIELSKIM 
 

-F- 
GR. 1 OGÓLNA 

GR. 2 DWUJĘZYCZNA  Z 

JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

test kompetencji 

 językowych 
- program 

„DELF” - 
test kompetencji 

językowych 
test kompetencji  

językowych 

 

test 

kompetencji 

językowych 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr.1 Gr.2 

angielski 

3 godz. 

angielski 

3 godz. 

angielski 

6 godz. 

angielski 

6 godz. 

francuski 

4 godz. 

francuski 

6 godz. 

niemiecki 

6 godz. 

niemiecki 

6 godz. 

angielski 

6 godz. 

angielski 

6 godz. 

angielski 

3 godz. 

niemiecki 

6 godz. 

 

 matematyka 

 chemia 

 geografia 
 

nauczane  

w języku 

angielskim 

 

 biologia 

 historia 

 fizyka 
 

nauczane  

w języku 

niemieckim 

 matematyka 

 chemia 

 geografia 

 

nauczane 

w języku 

angielskim 

  biologia 

 historia 

 fizyka 

nauczane  

w języku 

niemieckim 

Drugi język do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski – 2 godziny tygodniowo 



 

Do tej pory otwieraliśmy następujące pakiety: 

 

PAKIET OPIS 

politechniczny (1) 
rozszerzona matematyka, fizyka i informatyka, 

a jako przedmiot uzupełniający rysunek techniczny 

politechniczny (2) 
rozszerzona matematyka,  geografia i informatyka, 

a jako przedmiot uzupełniający podstawy filozofii 

medyczny (3 i 4) 
rozszerzona biologia i chemia, biofizyka 

a jako przedmiot uzupełniający pierwsza pomoc lub łacina medyczna* 

humanistyczny   

(5 i 9) 
rozszerzony język polski, historia i wos,  

a jako przedmiot uzupełniający edukacja muzyczna lub plastyczna* 

europejski (6) 
rozszerzona geografia, wos i j. angielski,  

a jako przedmiot uzupełniający debaty oxfordzkie 

przyrodniczy (7) rozszerzona biologia, chemia i matematyka 

ekonomiczny (8) 
rozszerzona matematyka, geografia i j. niemiecki,  

a jako przedmiot uzupełniający historia sztuki 

  *do wyboru 
 

 

 

Dodatkowe warunki rekrutacji 

 

Do klasy I B i klasy I E przyjmowani będą kandydaci, którzy zaliczą test  

ze znajomości języka angielskiego na poziomie B1. 

Termin – 24 maja 2019 r. godz. 9.00 

 

Do drugiej grupy klasy I C będą przyjmowani kandydaci, którzy znają język francuski  

na poziomie A2. 

 

Do klasy I D i drugiej grupy klasy I F przyjmowani będą kandydaci, którzy zaliczą test  

ze znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1.  

Termin – 23 maja 2019 r. godz. 9.00 

 

Uwaga!!! 

Osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu wstępnego z języka niemieckiego zapraszamy  

w maju na niezobowiązujące dodatkowe zajęcia przygotowujące do zdania tego egzaminu. Termin do uzgodnienia.  

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w w/w zajęciach w sekretariacie szkoły (tel. 32/271-59-80). 

 

 

 

 



ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM  

I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

1. oceny z wybranych przedmiotów: 

o dopuszczający - 2 pkt.  

o dostateczny - 8 pkt.  

o dobry - 14 pkt.  

o bardzo dobry - 17 pkt.   

o celujący - 18 pkt. 

punktacja max - 18 pkt. 

a) język polski 

b) matematyka 

c) język obcy  

- język angielski do klas 1A (ogólnej), 1 B (dwujęzycznej z j. angielskim),  

  1C grupy 1(ogólnej), 1E (dwujęzycznej z j. angielskim), 1F grupy 1 (ogólnej) 

- język niemiecki do klas 1D, 1F grupy 2 (dwujęzycznej z j. niemieckim);   

- język francuski do klasy 1C grupy 2 (z rozszerzonym j. francuskim); 

d) najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: biologia,  chemia,  

fizyka  z astronomią,  historia 

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt. 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt., 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt., 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt. 

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt. 

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,   



b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt. 

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 

8 i art. 32a ust.4  ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt. 

7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 – 6, artystycznych  

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

szkoły, na szczeblu: międzynarodowym - 4 pkt., krajowym - 3pkt., wojewódzkim - 2 pkt., 

powiatowym - 1 pkt. 

8. W przypadku  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, o których mowa w pkt. 3-7, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego                      

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do liceum w pierwszej kolejności. 

10. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                  

w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 3 pkt. 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, 



fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przy czym za uzyskanie z :   

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - 20 pkt., 

b) bardzo dobrym - 18 pkt., 

c) dobrym - 13 pkt., 

d) dostatecznym - 8 pkt., 

e) dopuszczającym - 2 pkt; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - 20 pkt., 

b) bardzo dobrym - 18 pkt., 

c) dobrym - 13 pkt., 

d) dostatecznym - 8 pkt., 

e) dopuszczającym - 2 pkt 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - 20 pkt., 

b) bardzo dobrym - 18 pkt., 

c) dobrym - 13 pkt., 

d) dostatecznym - 8 pkt., 

e) dopuszczającym - 2 pkt 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

 edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - 20 pkt., 

b) bardzo dobrym - 18 pkt., 

c) dobrym - 13 pkt., 

d) dostatecznym - 8 pkt., 

e) dopuszczającym - 2 pkt. 

12. Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

- język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 pkt. 

- historia i wiedza o społeczeństwie polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 pkt. 

- matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 pkt. 

- przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – max 20 pkt. 



- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2  punktu za każdy uzyskany procent  

     – max 20 pkt. 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

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. 

Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którykolwiek z kryteriów społecznych wymienionych  

w art. 20c ust. 2, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu 

potwierdzającego spełnianie tego kryterium. 

15. W przypadku równorzędnych wyników na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 

pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego; 

2) ocena z języka polskiego; 

3) ocena z matematyki. 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów. 

 

Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej  

z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, 

wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje                    

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych  w poprzednich punktach. 


