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WARUNKI PRZYJĘĆ
DO KLAS PIERWSZYCH 4 – LETNIEGO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W JASTRZĘBIU - ZDROJU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA:








Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 60 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania
postepowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U poz. 610)
Decyzja
Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia
28 grudnia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla
absolwentów szkół podstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny
2019/2020.
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia
2019r. zmieniająca decyzję nr OA-OR.110.1.24.2018z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj.
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.
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1. O przyjęcie do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju mogą ubiegać się absolwenci szkoły
podstawowej.
2. Terminy rekrutacji:
a) od 13 maja do 25 czerwca 2019r. - złożenie wniosku o przyjęcie
do III Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
b) od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do III LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
c) do 15 lipca 2019r. weryfikacja
wniosków o przyjęcie do III
i dokumentów potwierdzających
warunków lub kryteriów branych
rekrutacyjnym

przez komisję rekrutacyjną
Liceum Ogólnokształcącego
spełnianie przez kandydata
pod uwagę w postępowaniu

d) 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas
pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Jastrzębiu - Zdroju ;
e) od 16 do 24 lipca 2019 r.– termin potwierdzania przez
kandydatów woli uczęszczania do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
f) 25 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły;
g) od 26 lipca do 30 sierpnia 2019 r. – w przypadku wolnych
miejsc przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
3. Terminy postępowania uzupełniającego:
a) od 26 do 30 lipca 2019r. - złożenie wniosku o przyjęcie do III
Liceum Ogólnokształcącego wraz ze świadectwem ukończenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu
ósmoklasisty i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
b) do 20 sierpnia 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do III Liceum Ogólnokształcącego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
c) 21 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas
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pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego
Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju ;

im.

Stanisława

d) Od 21 do 29 sierpnia 2019 r.– termin potwierdzania przez
kandydatów woli uczęszczania do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty;
e) 30 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.
4. Na pierwszym etapie
następujące kryteria:

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – wymienione na
świadectwie oceny z języka polskiego, matematyki
i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału, świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem; szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
b) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
5. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w
tym
publicznej
poradni
specjalistycznej.
6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci
konkursów przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są
przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
7. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne
osiągnięcia kandydata:
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja
maksymalna
Oceny
z
zajęć
edukacyjnych dopuszczający – 2 punktów
wymienione na świadectwie ukończenia dostateczny – 8 punktów
szkoły podstawowej
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

18 x 4 przedmioty
(język
polski,
matematyka, dwa
wybrane
zajęcia
edukacyjne)
–
maksymalnie 72

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu
ponadwojewódzkim.

10

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o
zasięgu ponadwojewódzkim.

7

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o

5

3

zasięgu ponadwojewódzkim.
Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim.

10

Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim.

7

Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim

5

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim.

7

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o
zasięgu wojewódzkim.

5

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o
zasięgu wojewódzkim.
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Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w p. 2-10, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym,
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b) krajowym,

3

c) wojewódzkim,

2

d) powiatowym.

1

W przypadku, gdy kandydat ma więcej ni z jedno szczególne osiągnięcie z
takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie.
Wolontariat
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty lub jego części przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

Maksymalna liczna
za wszystkie
osiągnięcia
18
3
Kandydat uzyskuje
dodatkowo liczbę
punktów za oceny z
języka polskiego,
matematyki, i
języka obcego
wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej.

maksymalnie 30
punktów
maksymalnie 30
 matematyka – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
punktów
maksymalnie 20
 przedmiot wybrany – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
punktów
 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za maksymalnie 20
punktów
każdy uzyskany procent.
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8. Na rok szkolny 2019/2020 szkoła prowadzi nabór
oddziałów:
przedmioty
przedmioty
klasa
rozszerzone
uzupełniające
wiedza o
społeczeństwie lub
język polski (do
wiedza o policji
wyboru)
edukacja prawna
POLICYJNA
język angielski lub
samoobrona
matematyka lub
strzelectwo
informatyka lub
historia (do
wyboru)

MUNDUROWA Z
ELEMENTAMI
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

wiedza o
społeczeństwie lub
język polski (do
wyboru)
język angielski lub
matematyka lub
informatyka lub
historia (do
wyboru)

RATOWNICZA

biologia
chemia lub fizyka
lub geografia lub
matematyka (do
wyboru)
język angielski lub
informatyka (do
wyboru)

PSYCHOLOGICZNOMEDYCZNA

biologia
chemia lub fizyka
lub geografia lub
matematyka lub
historia (do
wyboru)
język angielski lub
informatyka (do
wyboru)

HUMANISTYCZNOARTYSTYCZNA

język polski
język angielski lub
historia (do

wiedza o służbach
mundurowych z
elementami
bezpieczeństwa
wewnętrznego
ratownictwo
medyczne
samoobrona
strzelectwo

ratownictwo
medyczne
samoobrona

podstawy
psychologii z
elementami
pedagogiki
ratownictwo
medyczne z
elementami
dietetyki oraz
wiedzy dotyczącej
prowadzenia
dokumentacji
medycznej
zajęcia artystyczne
(teatralne,
muzyczne,
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do

następujących
języki

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki

wyboru)
historia sztuki

sceniczne)

język polski
biologia lub
geografia lub
chemia lub fizyka
(do wyboru)
język angielski lub
informatyka (do
wyboru)
biologia
chemia lub
geografia lub fizyka
(do wyboru)
język angielski lub
informatyka (do
wyboru

warsztaty
dziennikarskie
warsztaty
turystyczne
edukacja prawna
lub warsztaty
ekologiczne (do
wyboru)

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

warsztaty
turystyczne
warsztaty
botaniczne
warsztaty
ekologiczne

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

MULTIMEDIALNOINŻYNIERYJNA

informatyka
fizyka lub
matematyka,
język angielski

warsztaty
fotograficzne i
filmowe lub
warsztaty
programowania(do
wyboru)
grafika
komputerowa
informatyka w
języku angielskim

język angielski
oraz do wyboru
język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

JĘZYKOWA

język angielski
język niemiecki
biologia lub,
geografia lub
informatyka lub
historia lub
matematyka (do
wyboru)

warsztaty
dziennikarskie
edukacja prawna
warsztaty
turystyczne
informatyka w
języku angielskim

język angielski,
język niemiecki
oraz do wyboru
język rosyjski
język hiszpański
język francuski

HUMANISTYCZNOPRZYRODNICZA

PRZYRODNICZA

9.

język rosyjski
język hiszpański
język francuski

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy przyjęciu do klas pierwszych III Liceum
Ogólnokształcącego są wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oceny z języka polskiego i matematyki oraz ponadto oceny z dwóch wskazanych
poniżej zajęć edukacyjnych ( w zależności od oddziału):
Klasa

Przedmioty punktowane
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie

POLICYJNA
MUNDUROWA Z ELEMENTAMI
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BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wychowanie fizyczne
biologia
RATOWNICZA
wychowanie fizyczne
biologia
PSYCHOLOGICZNO-MEDYCZNA
język angielski
HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNA
historia
zajęcia artystyczne
HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA
język polski
biologia
biologia
PRZYRODNICZA
chemia lub fizyka (ocena wyższa)
fizyka
MULTIMEDIALNO-INŻYNIERYJNA
informatyka
języka angielski
JĘZYKOWA
język niemiecki
10. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej III LO dyrektor szkoły
szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
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