
 

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

w roku szkolnym 2020/2021 

Podstawa Prawna: 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia          
2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego        
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas          
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum        
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,        
klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny         
2020/2021 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w           
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania      
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148 ze                 
zm.) – rozdział 6. 
 

1. III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie uczestniczy 
w systemie rekrutacji elektronicznej kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym           
2020/2021. Uczeń-kandydat poddaje się jej wynikom. 

2. W roku szkolnym 2020/2021 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana          
Batorego w Chorzowie prowadzi nabór do pięciu klas pierwszych, liczących po 30            
uczniów: 
 

klasy I A prawniczo-dziennikarskiej 
 

charakterystyka klasy: 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI, 
drugi język do wyboru spośród: niemieckiego i włoskiego 

 
 
 

edukacja prawnicza: udział w zajęciach organizowanych 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie IUSTITIA, 

Sądy Rejonowe i Okręgowe, 
edukacja historyczna: współpraca z IPN, realizacja historycznych projektów edukacyjnych, 

edukacja językowa: współpraca z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych 
przy Politechnice Śląskiej, zajęcia dziennikarskie (możliwość redagowania gazet: szkolnych i nie tylko), 

udział w obozach naukowych 
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klasy I B teatralnej 
 

charakterystyka klasy: 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI 

Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI, 
drugi język do wyboru spośród: niemieckiego i włoskiego 

 
Oferta klasy teatralnej skierowana jest do uczniów z wrażliwością artystyczną, otwartych na świat, kulturę i 

sztukę. Okres nauki w klasie teatralnej to czas wyjątkowy. Oprócz wysokiego poziomu nauczania gwarantujemy 
wiele atrakcji i zajęć dodatkowych, m.in. warsztaty teatralne.  

Uczniowie klasy medialno - teatralnej będą organizatorami Festiwalu Teatralnego, będącego wieloletnią tradycją 
naszej szkoły, nawiążą współpracę z ośrodkami kultury naszego regionu, wezmą udział w wycieczkach a także 

filmowo - teatralnym obozie naukowym z licznymi atrakcjami kulturalnymi. Dzięki wydawaniu gazet festiwalowych 
(m.in. “Teatralnik” - gazeta Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu) 

nauczą się recenzować i oceniać przedstawienia.  
Jeśli masz duszę artysty, lubisz szeroko pojętą kulturę, chciałbyś rozwijać i odkrywać w sobie nowe talenty, 

poznawać ciekawych ludzi, którzy tak, jak Ty kochają sztukę, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie! 
 
 

 
 
 
klasy  I C matematycznej 
 

charakterystyka klasy: 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
                                                                                 MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA 

Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI 
drugi język do wyboru spośród: niemieckiego i włoskiego 

 
Radośnie popracujemy z osobami, które lubią Królową Nauk i chcą wiedzieć 

jak zastosować komputer w matematyce lub dialogować matematycznie po angielsku… 
Chętni uczniowie objęci będą efektami projektów ERASMUS + 

Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową 
oraz Nauka programowania z wykorzystaniem robotów - PROBOT. 

Współpracować będziemy z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej 
(co oznacza m.in. możliwość ukończenia kursu programistycznego kończącego się certyfikatem wydawanym 

przez pracowników naukowych tejże uczelni). 
Spróbujemy uciec od zaszufladkowania uczniów tego typu klas w kategorii ludzi podłączonych 

do klawiatury, z cyferkami w oczach… 
Batory daje możliwość rozwoju wszechstronnego – planowany jest obóz naukowy (tradycja mająca ponad 

dwadzieścia lat) we Wrocławiu połączony z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, 
uczniom proponujemy zajęcia z filozofii, pojawimy się także na Conrad Festival w Krakowie. 
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klasy I D medialno-dyplomatycznej 
 

charakterystyka klasy: 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA 

Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI, 
drugi język do wyboru spośród: niemieckiego i włoskiego 

 
Klasa o profilu medialno- dyplomatycznym współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debat Międzynarodowych 

 w Katowicach (RODM) a także z  redaktorem naczelnym Telpol-u. 
Planowane są wyjazdy zgodne z profilem klasy oraz obóz naukowy. 

W ciągu roku  uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, rozwijających ich 
zainteresowania pracą w placówkach dyplomatycznych oraz mediach.  

 
 

 
 
klasy I E medycznej 
 

charakterystyka klasy: 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
BIOLOGIA, CHEMIA 

 
Pierwszy język obcy: JĘZYK ANGIELSKI, 

drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, włoskiego 
 

Klasa medyczna adresowana jest do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach 
medycznych, około-medycznych oraz przyrodniczych. 

Uczniowie naszej klasy będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych 
na terenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 

Wiedzę i umiejętności o otaczającym nas świecie będą mogli pogłębiać uczestnicząc w zajęciach 
organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach 

Tajniki ludzkiego ciała oraz diagnostyki medycznej poszerzą  na zajęciach organizowanych przez 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz na  Śląskim Uniwersytecie  Medycznym.  

Niezapomnianych przeżyć dostarczą zajęcia podczas obozów naukowych i warsztatów prowadzonych na terenie 
Parków Narodowych i rezerwatów przyrody. 

 
 

 
Powstanie grup z poszczególnych języków będzie uzależnione od        

indywidualnych wyborów uczniów. 
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3. Terminarz rekrutacji: 

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 
 

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          
składać w teczce w sekretariacie szkoły. 

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo         
ukończenia szkoły. 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o        
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

12  sierpnia  2020 r. 
 

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

 

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00  
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli        
przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły       
i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one           
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
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19 sierpnia 2020 r. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji 
o ewentualnych wolnych miejscach. 

BRAK REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

4. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują: 

Wyniki egzaminu zewnętrznego. 
 
Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia         
szkoły z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych         
przedmiotów ustalonych dla poszczególnych klas następująco: 

● I A - język angielski, historia 
● I B - język angielski, historia 
● I C - język angielski, geografia 
● I D - język angielski, geografia 
● I E - język angielski, biologia. 

 
Ukończenie szkoły 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 ukończenia szkoły). 

 
 

5. Szczegółowe kryteria punktowe 

● Oceny z obowiązkowych zajęć szkolnych (maks. 72p.) 
○ język polski 
○ matematyka 
○ pierwsze wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne podane      

w punkcie 4. 
○ drugie wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne podane      

w punkcie 4. 
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W każdym z przypadków: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17            
punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający          
– 2 punkty 

● Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem (7p.) 
● Szczególne osiągnięcia ucznia (maks. 18p.) 

○ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem       
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów      
oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

■ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się       
10 punktów, 

■ tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

■ tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów. 

○ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem       
artystycznym o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim      
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

■ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych objętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

■ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

■ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej  – przyznaje się 3 punkty. 

 
 

○ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem       
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

■ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu      
przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

■ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego       
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów, 

■ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego       
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się   5 punktów, 

■ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się       
7 punktów, 
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■ tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

■ tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

○ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem       
artystycznym albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub       
wojewódzkim: 

■ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu        
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem      
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

■ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu        
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym     
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7        
punktów, 

■ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub         
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem     
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

■ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych objętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

■ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

■ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów       
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania     
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty. 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż         
wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych      
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,          
na szczeblu: 

● międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
● krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
● wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
● powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

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 ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty       
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za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że           
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie        
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

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

● Wyniki egzaminu zewnętrznego (maks. 100p.) 
○ język polski -  wynik procentowy x 0,35 
○ matematyka - wynik procentowy x 0,35 
○ język obcy nowożytny - wynik procentowy x  0,3 

6. W przypadku osób zwolnionych z przystąpienia do egzaminu          
zewnętrznego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka           
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym         
stosuje się następujące przeliczenie ocen na punkty: 

● język polski i matematyka 
○ celujący – 35 punktów 
○ bardzo dobry – 30 punktów 
○ dobry – 25 punktów 
○ dostateczny – 15 punktów 
○ dopuszczający – 10 punkty 

● język obcy nowożytny  
○ celujący – 30 punktów 
○ bardzo dobry – 25 punktów 
○ dobry – 20 punktów 
○ dostateczny – 10 punktów 
○ dopuszczający – 5 punkty 

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. 
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9. Uczniowie przyjmowani są do wybranych klas w kolejności zgodnej z sumą            
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

● 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. 

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

○ wielodzietność rodziny kandydata; 
○ niepełnosprawność kandydata; 
○ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
○ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
○ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
○ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
○ objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość. 

● W przypadku niewystąpienia powyższych kryteriów wymienionych o przyjęciu        
kandydata decyduje wyższa średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły. 

10.  Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej 

● W terminie do 3 dni od 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. 

● Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 3 dni od dnia           
wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego       
z wnioskiem. 

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

● Dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica lub pełnoletniego kandydata       
w ciągu 3 dni. 
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● Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu        
administracyjnego. 

NABÓR WSPOMAGANY ELEKTRONICZNIE 

ABSOLWENCI CHORZOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BĘDĄ 
SIĘ SAMODZIELNIE REJESTROWALI DO SYSTEMU REKRUTACJI 
ELEKTRONICZNEJ. WNIOSKI ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 
MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ (RODZICE MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE PROFILE 
ZAUFANE, ABY PODPISAĆ WNIOSEK) 
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