
Regulamin przyjęd kandydatów do klas pierwszych 
III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie 

w roku szkolnym 2018/2019 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017 r. poz. 

60 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2010                         
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia,                        
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.(Dz. U. 2017r poz. 586) 

4. Decyzja  Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej 
trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, 
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019. 

                                                                                 

Zasady rekrutacji 

 
1. III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie uczestniczy w systemie rekrutacji 

elektronicznej kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019. Uczeo-kandydat poddaje się jej 
wynikom. 

2. Dokumenty kandydatów przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 – 15.00. 
3. W roku szkolnym 2018/2019 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie prowadzi nabór 

do sześciu klas pierwszych, liczących po 28 uczniów: 
 
• Klasa I A prawniczo-językowa 

Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Rozszerzenie od klasy pierwszej: język angielski. 

Rozszerzenie od klasy drugiej:  historia, wiedza o społeczeostwie. 

 

• Klasa I B medialno-teatralna  

Współpraca z Instytucjami kultury, w tym: MDK Batory, Chorzowskie Centrum Kultury, Teatr Rozrywki w 

Chorzowie, Teatr Nowy w Zabrzu, Pałac Młodzieży w Katowicach. 

Rozszerzenia od klasy pierwszej: język polski, język angielski. 

Rozszerzenie od klasy drugiej: biologia (z możliwością zamiany na chemię, fizykę lub historię). 

W klasie realizowane będą warsztaty teatralne. 

 

• Klasa I C matematyczno-fizyczna 
Współpraca z Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badao Interdyscyplinarnych oraz 
Politechniką Wrocławską (obóz naukowy). 
Rozszerzenie od klasy pierwszej: matematyka,  informatyka (z możliwością zamiany na j. angielski) 
Rozszerzenie od klasy drugiej: fizyka (z możliwością zamiany na chemię, biologię lub geografię) 
W klasie realizowane będą zajęcia z informatyki stosowanej. 
 

• Klasa I D medialno-dyplomatyczna 

Współpraca z  Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz działającym na Wydziale 
Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego IUS GENTIUM. 
Rozszerzenie od klasy pierwszej: język angielski. 
Rozszerzenie od klasy drugiej: wiedza o społeczeostwie,  geografia (z możliwością zamiany na biologię, 
chemię lub fizykę). 
W klasie realizowane będą warsztaty medialno-dyplomatyczne.  
 

• Klasa I E medyczna 
Współpraca z Śląskim Uniwersytetem Medycznym. 
Udział w zajęciach organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach. 



Rozszerzenia od klasy drugiej: biologia, chemia. 
 

• Klasa I F matematyczno-przyrodnicza 
Współpraca z Politechniką Śląską. 
Rozszerzenie od klasy pierwszej: matematyka, j. angielski. 

Rozszerzenie od klasy drugiej: chemia, z możliwością zamiany na biologię, fizykę lub geografię. 

 

Języki obce w klasach pierwszych: 

 pierwszy język obcy - j. angielski, 

 drugi język obcy – j. niemiecki, j. francuski, j. włoski (do wyboru przez ucznia). 

 

Liczba grup z poszczególnych języków obcych będzie uzależniona od indywidualnych wyborów uczniów.  

 

Limit miejsc w klasach pierwszych - 168 

 

4. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują: 
 

1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

2) Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia gimnazjum   z języka polskiego  
i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów wybranych spośród: język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza  o społeczeostwie.  

3) Ukooczenie gimnazjum z wyróżnieniem, inne osiągnięcia ucznia, udział w konkursach organizowanych 
przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne co 
najmniej na szczeblu powiatowym, wolontariat, praca w samorządzie szkolnym lub klasowym 
(wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum). 
 

5. Szczegółowe kryteria punktowe 
 

Kryterium Maksymalna 
liczba 

punktów 

 
I. Oceny z obowiązkowych zajęd szkolnych  

 
72 

język polski 
  celujący – 18 punktów 
  bardzo dobry – 17 punktów 
  dobry – 14 punktów 
  dostateczny – 8 punktów 
  dopuszczający – 2 punkty 
 

18 

matematyka - jak w przypadku j. polskiego 
 

18 

pierwsze wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne (język obcy nowożytny, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeostwie) - jak w przypadku j. polskiego 
 

18 

drugie wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne (język obcy nowożytny, biologia, chemia, 
fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeostwie) - jak w przypadku j. polskiego 
 

18 

  
II. Świadectwo  ukooczenia gimnazjum z wyróżnieniem   
 

7 

  



 
III.   Szczególne osiągnięcia ucznia  

 
21 

1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumieo: 
 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  
7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                      
5 punktów. 

 

10 

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem artystycznym o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 3 punkty. 
 

10 

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się                        
10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się  7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się   5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                        
5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 
punkty. 
 

10 

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem artystycznym albo turniejem,                      
o zasięgu  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  
 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty. 
 

10 

  



5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  w pkt 1 – 4, 

artystycznych  lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 
      a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
      b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
      c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
      d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
 

  4 

6. 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, wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum, 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 punktów. 
 

18 

7. Aktywnośd społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności    w formie 
wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 
 

          3 

   
 Łącznie świadectwo i osiągnięcia ucznia  
 

100 

    
IV. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

 
100 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*: 
 

• język polski -  wynik procentowy x 0,2 

• historia i wiedza o społeczeostwie - wynik procentowy x 0,2 

• matematyka - wynik procentowy x 0,2 

• przedmioty przyrodnicze - wynik procentowy x 0,2 

• język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik procentowy x 0,2 
 

5x20 

 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 

 
200 

 

*) Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół 
artystycznych, którzy będą kontynuowad naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się                        
na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia. 
Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r.                            
(Dz.U. z 2012. Poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły 
realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęd edukacyjnych ogólnokształcących średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie 
obowiązkowych zajęd edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagao określonych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukooczenia szkoły     
z wyróżnieniem. Na podstawie wymienionych poświadczeo następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji 
elektronicznej. 
 
6. W przypadku osób zwolnionych z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się  na punkty oceny                       
z j. polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeostwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum, przy czym stosuje się następujące przeliczenie 
ocen na punkty: 
 

a) j. polski i matematyka  
 
celujący - 20 punktów 
bardzo dobry - 18 punktów 



dobry - 13 punktów 
dostateczny -   8 punktów 
dopuszczający -   2 punkty 
 

b) historia i wiedza o społeczeostwie 
jak język polski i matematyka, przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów  z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2 

 
c) biologia, chemia, fizyka i geografia 

jak język polski i matematyka, przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów  z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4 

 
d) język obcy nowożytny 

jak język polski i matematyka 
 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 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 przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich 
punktach. 
 
8.  Zasady rekrutacji obcokrajowców i osób powracających z zagranicy regulują odrębne przepisy. 
 
9. Uczniowie przyjmowani są do wybranych klas w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych                                             
w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się: 

 
a) 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, 

b) kandydatów, którzy ukooczyli Gimnazjum nr 7 w Chorzowie. 
 

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                      
lub jeżeli po zakooczeniu tego etapu szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, w trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietnośd rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawnośd kandydata; 
c) niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3) Kryteria, o których mowa w p.2, mają jednakową wartośd. 
 

4) W przypadku nie wystąpienia kryteriów wymienionych w p. 1 i 2 o przyjęciu kandydata decyduje wyższa 
średnia ocen na świadectwie ukooczenia gimnazjum. 

  



10.   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
 

od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. , do godz. 12.00 

(w postępowaniu uzupełniającym 13 lipca do 17 lipca 2018 r.) 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (internetowo, wszyscy kandydaci). 
Składanie w szkole wniosków  o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  (tylko kandydaci, dla których III LO 
jest szkołą pierwszego wyboru). Wniosek i dwa podpisane zdjęcia należy składad w teczce z gumką w sekretariacie 
szkoły. 

 

 
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. , do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukooczenia gimnazjum                                 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (tylko kandydaci, dla których III LO jest szkołą pierwszego 
wyboru). 
 
 

do 5  lipca 2018 r. 
(w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia 2018 r.) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

 
 

6  lipca 2018 r., godz. 9.00 
(w postępowaniu uzupełniającym 10 sierpnia 2018 r.) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 
 

 
od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.  

(w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2018 r.) 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectw ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,                         
o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 
 
 

13 lipca 2018 r., godz. 9.00 
(w postępowaniu uzupełniającym 14 sierpnia 2018 r.) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych                            
do III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego oraz podanie informacji   o ewentualnych wolnych 
miejscach. 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor 
przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
 
 
10. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej 

1) W terminie do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpid do komisji rekrutacyjnej                                 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

2) Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.  

3) Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat do dyrektora 
szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica lub pełnoletniego kandydata w ciągu 7 dni. 
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


