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Regulamin rekrutacji 
III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Markiana Szaszkewicza 
w Przemyślu 

na rok szkolny 2017/2018 
 

- zarządzenie  nr 3/2017 
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 

Podstawa prawna: 
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.  
Poz. 586 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  
 
1. Kandydaci do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana         

Szaszkewicza w Przemyślu składają niżej wymienione dokumenty: 
- zaświadczenie  o wynikach  egzaminu gimnazjalnego, 
- świadectwo ukończenia gimnazjum, 
- wniosek o przyjęcie do szkoły, 
- 2 zdjęcia, 
- kartę zdrowia, karta szczepień. 
 
2. Kandydaci  do pierwszej klasy  III LO mogą dołączyć: 
-     opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
- zaświadczenie komisji konkursowej dla uczestników różnego rodzaju konkursów,        

zawodów. 
 
3. Kandydat do III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza        

w Przemyślu uzyskuje punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego, świadectwo         
ukończenia gimnazjum, udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu          
ponadwojewódzkim, wojewódzkim, ogólnopolski, międzynarodowym, udział     
w zawodach artystycznych i sportowych.  
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4. Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego jest          
łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych: 
-  z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów, 
- z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów (j. polski, historia, matematyka,           
j. angielski) na świadectwie ukończenia gimnazjum   -   maksymalnie 72 punkty 

- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt. 

- za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum –           
maksymalnie 21  punktów. 

ZASADY PUNKTACJI 

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum          
przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen: 

1) celujący – 18 pkt. 

2) bardzo dobry– 17 pkt. 

3) dobry – 14 pkt. 

4) dostateczny – 8 pkt. 

5) dopuszczający – 2 pkt. 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

1) język polski - mnoży się przez 0,2 

2) historia i wiedza o społeczeństwie - mnoży się przez 0,2 

3) matematyka - mnoży się przez 0,2 

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) - mnoży się przez 0,2 

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2. 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. c za:  
o uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu        

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie       
zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje         



się 7 pkt, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje         
się 5   pkt, 

● uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 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 pkt, 

 b) tytułu laureata turnieju lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym          
planem   nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów, 
       c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych          
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3          
punktów 

● uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 
pkt, 
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 pkt, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
pkt 
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 
pkt 

● uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 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 pkt, 
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 pkt, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 



ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt, 
f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt, 

● uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, na szczeblu:  
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, 
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

● osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 
w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt. 

● inne osiągnięcia nieujęte w Regulaminie Rekrutacji do III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza – przyznaje się punkty zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 
przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty 
przelicza się  zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji 
Narodowej. 

   

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym        
 pierwszeństwo mają: 

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

● kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 ustawy              
o systemie oświaty (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), 

● kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 
● procentowy wynik sumaryczny z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki          



w gimnazjum, 
● kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią         

ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej        
ocen), 

● kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę         
z języka polskiego, 

● kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę         
z języka obcego, 

 
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

I. Od 8 maja do 09 czerwca 2017 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz                
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów         
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym podpisane przez kandydata         
i rodziców lub prawnych opiekunów. 

 
II. Od 8 maja do 27 czerwca 2017 r. -weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków              

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata          
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym           
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa         
art.20t ust. 7 ustawy 

 
III. Od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dostarczenie świadectwa ukończenia             

gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
 
IV. 30 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję              

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów      
niezakwalifikowanych.  

 
 

V. Od 30 czerwca do 05 lipca 2017 r. 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 szkoły. 

 
VI. Dnia 07 lipca 2017 r. do godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję              

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 
VII. 07 lipca 2017 r. poinformowanie przez dyrektora szkoły Podkarpackiego Kuratora           

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
 



VIII. Do 31 sierpnia 2017 r. będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca w miarę            
dyspozycji przez szkołę wolnymi miejscami. 

 
 
Przemyśl, dn. 20.04.2017 r. 
 
 
 
 


