
Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie 

na rok szkolny 2018/2019 

 

1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu są: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm), 

 Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.                     
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                   

na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586). 

 Załącznik nr 1 Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 
2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr 

pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych 
dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.  

2. W roku szkolnym 2017/18 planowane są 2 klasy pierwsze. 

Klasa 1a  (geograficzno – językowa) w zakresie rozszerzonym będą realizowane przedmioty: 
wiodące - geografia, język angielski lub język niemiecki. 

Pod patronatem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochrony 

Pracy w Katowicach . 

Klasa 1 b ( humanistyczno – psychologiczna) w zakresie rozszerzonym będą realizowane 

przedmioty: wiodące: j.polski, historia lub biologia lub wos. 

Pod patronatem: Uniwersytet SWPS w Katowicach, Wyższa Szkoła „Humanitas”                             

w Sosnowcu. 

3. Liczba miejsc w klasie wynosi nie mniej niż 32. 

 Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być niższa 

od liczby określonej w pkt.3. 

 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do liceum odbywa się za pośrednictwem systemu 

rekrutacji elektronicznej - NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN. 

 Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (których gimnazja nie uczestniczą w procesie 

rekrutacji elektronicznej) mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej za 
pośrednictwem III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie. 

 Podstawę do zakwalifikowania kandydata do wybranego oddziału liceum stanowi miejsce 
zajęte na liście kandydatów do liceum. 

 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia 

ucznia: 



 

a) przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

język polski dopuszczający - 2 punkty 18 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

dobry - 14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący - 18 punktów 

matematyka dopuszczający - 2 punkty 18 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

dobry - 14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący - 18 punktów 

drugie wybrane zajęcia 

edukacyjne 

dopuszczający - 2 punkty 18 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

dobry - 14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący - 18 punktów 

trzecie wybrane zajęcia 

edukacyjne 

dopuszczający - 2 punkty 18 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

dobry - 14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący - 18 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum w wyróżnieniem 7 punktów 

 

 



Przedmioty przeliczane na punkty  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Klasa 1a 

Obowiązkowo: język polski, 

matematyka 

2 spośród: pierwszy język obcy, drugi język obcy,  

geografia, wiedza o społeczeństwie 

Klasa 1 b 

Obowiązkowo: język polski,  
matematyka 

2 spośród:  historia, wos, biologia,  język obcy, geografia 

 

b) przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego 

 

egzamin punktacja 

j.polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 
historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 
przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym 

0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

 

Absolwentom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 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: 
 

przedmiot punktacja 

język polski 
matematyka 

język obcy nowożytny 

ocena punktacja 

celujący 20 
bardzo dobry 18 

dobry 13 
dostateczny 8 

dopuszczający 2 
historia i wiedza o 

społeczeństwie 

tak jak w przypadku języka 

polskiego i 
zsumowaną liczbę punktów 
dzieli się przez 2 
 

biologia, chemia, 
fizyka 

i geografia 
 

tak jak w przypadku języka 
polskiego i 

zsumowaną liczbę punktów 
dzieli się przez 4 

 
 Absolwentom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty w sposób określony w poprzednim punkcie, oceny 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 



egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 
 

Absolwentom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty wg zasady: 
 

ocena punktacja 
celujący 20 

bardzo dobry 18 
dobry 13 

dostateczny 8 
dostateczny 2 
 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia 
szkoły: 

 

konkursy, zawody sprawdziany 
wiedzy 

Osiągnięcia  - punktacja 

zawody wiedzy będące 
konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim 

organizowanym przez 
kuratorów oświaty na 

podstawie 
zawartych porozumień 
 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
7 pkt. 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
5 pkt 
 

zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o 
zasięgu ogólnopolskim, 
przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 

22 ust. 2 pkt 8 
Ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie 

oświaty, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 26 

stycznia 2017 roku 
 

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 10 pkt. 
 

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych  ramowym planem nauczania 
szkoły artystyczne – 4 pkt. 
 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 3 pkt. 
 

zawody wiedzy będące 
konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty 
 

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu   
przedmiotowego – 10 pkt. 
 

dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 pkt. 
 
dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 
 
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 



5 pkt. 
 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 3 pkt. 
 

zawody wiedzy będącej 
konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, 
przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 

22 ust. 2 pkt 8 
Ustawy z dnia 7 
wrześn 

ia 1991 r. o systemie 
oświaty, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 
stycznia 2017 roku 
 

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 
 

dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 
 

dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt. 
 

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 7 pkt. 
 

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 3 pkt. 
 

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 2 pkt. 

zawody wiedzy inne niż 
wymienione powyżej, 
artystyczne lub sportowe, 

organizowane przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły 

wysokie miejsce na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt. 
wysokie miejscena szczeblu krajowym – 3 pkt. 
wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt. 

wysokie miejsce na szczeblu powiatowym – 1 pkt. 

  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych wymienione powyżej może uzyskać maksymalnie 18 punktów za  
wszystkie osiągnięcia. 
 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności               
w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3 pkt. 

  
9. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 
 

Rodzaj czynności postępowanie 

rekrutacyjne 

postępowanie 

uzupełniające 
Złożenie wniosku o przyjęcie do III LO 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę                               

w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

od 18 maja do                         

18 czerwca 2018r. 
 

Od 13 lipca do                  

17 lipca 2018r. 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o od 22 czerwca do                    - 



świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o 
zaświadczenie o  wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 
 

26 czerwca 2018r. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydatawarunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnymw tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 Ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty 
 

do 5 lipca 2018r.  do 9 sierpnia 2018r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 
 

6 lipca 2018r. 10 sierpnia 2018r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do III Lo 
 

od 6 lipca do                                     
12 lipca 2018r. 
 

do 13 sierpnia 2018r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

13 lipca 2018r. do 14 sierpnia 2018r. 

Poinformowanie przez dyrektora 
Ikuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc  w szkole 
 

niezwłocznie po 
podaniu do publicznej 

wiadomości listy 
kandydatów 
przyjętych 

i kandydatów 
nieprzyjętych 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
– 

najpóźniej                      
do 16 lipca 2018r. 
 

niezwłocznie po 
podaniu 

do publicznej 
wiadomości listy 
kandydatów przyjętych 

i kandydatów 
nieprzyjętych 

w postępowaniu 
uzupełniającym 
– 

najpóźniej do                            
20 sierpnia 2018r. 
 

 

10. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane pisemnie do 
Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy uczniów przyjętych. Odwołania te 
zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od ich złożenia. 



11.Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 

 

 

Dyrektor szkoły: 
mgr Anna Wacławczyk 

 

 

 

 

 

 


