
REGULAMIN – KRYTERIA 
przyjęć kandydatów do 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Świdnicy  

 na rok szkolny 2014/2015 

1.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego Dyrektor powołuje 
    szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

• Warunki rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji kandydatów do 
gimnazjów oraz terminów  i zasad rekrutacji kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych na rok 
szkolny 2014/2015  

• Podstawa prawna: rozporządzenie art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 
2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7). 

2. Termin składania podania przez ucznia - kandydata do Liceum ustala się w okresie  
      od 30 maja  do 26 czerwca 2014r. W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o            
wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły.       

* Wskazanie we wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej oddziału jest ważnym elementem z 
uwagi na możliwe rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego do tego typu szkół.                
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych koniecznym jest wskazanie 
przez kandydata oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany 
kandydat. Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania 
naboru do danej szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej 
odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami 
edukacyjnymi. Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w 
danej szkole, zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku 
wskazuje wszystkie oddziały pozostające w jego zainteresowaniu.                                                                                                                            

3. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają w terminie od 27 czerwca 2014r. 
do 30 czerwca 2014r. następujące dokumenty: 

•  Kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez dyrektora szkoły 
•  Kopię zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego  poświadczoną przez dyrektora 

szkoły, 
• dwie fotografie,  
• opinię wydaną przez publiczną poradnię  psychologiczno-pedagogiczną w tym poradnię 

specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,  
a ponadto 
• dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2, 
• oświadczenie o wielodzietności rodziny- powinno zawierać klauzulę następującej treści: ”Jestem 

świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, 
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem, 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 
• kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane 

przez komisje konkursowe (oryginał bądź potwierdzone ksero), 
• podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi). 

  
 

4.    Rekrutacja uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej odbywać się będzie na podstawie liczby             
uzyskanych przez kandydatów punktów.  
       Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać  
       w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów w tym: 



• 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 
procentowej, zgodnie z zasadą: 

a/   liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 
- języka polskiego, 
- historii i wiedzy o społeczeństwie, 
- matematyki, 
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 
- języka obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, 
uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć; 

     b/    liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów  
            rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 
 

• 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

 
- 10 punktów - ocena:   celujący, 
- 8 punktów - ocena:   bardzo dobry, 
- 6 punktów - ocena:   dobry, 
- 4 punkty - ocena:   dostateczny, 
- 0 punktów - ocena:   dopuszczający 
 

• oraz dla poszczególnych profili: 
 

• Ia humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną:  historia, wos, język obcy, 
• I b klasa artystyczna z grafiką komputerową i projektowaniem przestrzennym :  

biologia, plastyka, język obcy, 
• I c klasa przyrodnicza z ratownictwem medycznym: biologia, geografia, język obcy. 
 

     
 

• 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum , 
zgodnie z zasadami: 

   
• 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem ,   
• maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 

wymienionych w zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,  
(1 konkurs - 2 punkty, 2 konkursy - 4 punkty, 3 i więcej - 5 punktów), 

• maksymalnie 2 punkty za  poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i 
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (1 osiągnięcie – 1 pkt,  

      2 i więcej – 2 pkt,): 
o zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych , 
o zajęcie od I do III miejsca  lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

artystycznych,  
o zajęcie od I do III miejsca  lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

wiedzy lub innych konkursach tematycznych , 
• 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia : 

- wzorowe zachowanie 
  lub 
- stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu –    
  aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami 
   charytatywnymi itp.   
  lub 
- wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w   
  międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach 
  młodzieżowych. 

5.  Laureaci i finaliści 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 do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 
kryteriów. 

 

 



6. Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których laureaci 
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych  kryteriów: 

- Konkursy: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii,   
fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego, występujące pod 
wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. 

- Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”. 

- Konkurs matematyczny – „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”. 

- Konkurs  informatyczny – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”. 

- Konkurs języka angielskiego – „ Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”. 

7. Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane 
są dodatkowe punkty rekrutacyjne: 

* Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach: 

- konkursach: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii, 
fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujących pod 
wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, 

- „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” , 

- konkursie matematycznym- „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”, 

- konkursie informatycznym – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, 

- konkursie języka angielskiego – „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”, 

* Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach: 

- konkursie historycznym: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” , 

- Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST, 

- Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”, 

- konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 

- konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzących jego dzieje, 

- konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”, 

- Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, 

- Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna. 

* Uzyskanie tytułu laureata w konkursach: 

- konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość „Świadectwa historyczne”, 

- konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989”, 

- Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”. 

* Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym 
„Historia Bliska”. 

 



8.    Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów 
      rekrutacyjnych, są: 

• łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,  
• ocena zachowania,  
• liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia  

w wybranym przez kandydata oddziale,  
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum,  
• dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.  

9.   Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu- 
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 
program lub tok nauki,  

• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
O przyjęciu do danej klasy zadecyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych. Gdy 
liczba kandydatów będzie większa  niż liczba miejsc, komisja stosuje po kolei kryteria, 
żeby wybrać kandydatów z najwyższą liczbą punktów.  

10.    Ogłoszenie wstępnych list kandydatów przyjętych do III Liceum Ogólnokształcącego nastąpi                       
3 lipca 2014r.(czwartek, dokładna godzina będzie podana podczas składaniu dokumentów, a także na 
stronie internetowej (w późniejszym terminie).  

 
11.    Potwierdzeniem woli podjęcia nauki jest posiadanie przez szkołę oryginału świadectwa do            
7 lipca   2014r. – poniedziałek. 

 
12.    Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego nastąpi                        
8 lipca 2014r. - wtorek. 

 
13.    Szkoły, które zakończyły rekrutację do 8 lipca br. nie przeprowadzają drugiego naboru. 

 
 

DZIEŃ OTWARTY w III LICEUM – 5 kwietnia 2014r. od godz.10.00 -13.00 
Poznaj „trzecie” od środka, a będziesz bardzo pozytywnie zaskoczony naszymi 
propozycjami . Czekają na Ciebie  nauczyciele i uczniowie. 

      Zapraszam również na rozmowę do gabinetu dyrektora. 

                                    PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ 

                                    

                                                                                                                        Krzysztof Frączek 

                                                                                                                          Dyrektor III LO 

  
 


