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Regulamin rekrutacji 

III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Markiana Szaszkewicza 

w Przemyślu 

na rok szkolny 2014/2015  
 

- zarządzenie  nr 3/2014 

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu 

 

Podstawa prawna:  art.9 ust.2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.                        

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.   z 2014 r. poz. 7) 

Zarządzenie Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2014/2015. 

 

 

1. Kandydaci do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego 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 konkursów przedmiotowych na 

szczeblu wojewódzkim organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty                       

w gimnazjach, 

- zaświadczenie finalisty konkursów tematycznych wymienionych w pkt 6, 

- ewentualne podanie o przyjęcie do internatu. 

 

3. Kandydat do III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza                            

w Przemyślu może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

 

http://www.szaszk.edu.pl/
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4. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego  w ostatnim roku nauki                          

w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 punktów. Wyniki procentowe, uzyskane                

z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnki 

0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5.  Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej 

daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 

 

5.  Liczba punktów możliwych do uzyskania  za oceny z  języka polskiego i trzech 

wybranych przedmiotów  oraz inne osiągnięcia zapisane  na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  wynosi 100 pkt w tym: 

 

 

a) punkty za oceny są przyznawane z  czterech przedmiotów – maksymalnie 80 punktów : 

- język polski, 

- język ukraiński (dla kandydatów uczących się tego języka w gimnazjum lub punkcie 

nauczania), lub historia ( dla pozostałych), 

- matematyka, 

- język obcy. 

 

b) punkty są obliczane według następujących zasad: 

-     ocena celujący                -  20 pkt 

- ocena bardzo dobry        -  16 pkt 

- ocena dobry                    -  12 pkt 

- ocena dostateczny           -   8 pkt. 

 

6. Punktacji podlegają  również inne osiągnięcia  ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia gimnazjum za które kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt: 

 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt 

 

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 

5 pkt, 

 

c) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 pkt 

 

d) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych 

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkół –  do 3 pkt, 

 

-  I miejsce (tytuł laureata): 3 pkt, 

-  II miejsce (tytuł finalisty): 2 pkt, 

-  III miejsce (wyróżnienie): 1 pkt 

 

e) stała aktywności na rzecz innych ludzi, lub środowiska szkolnego,                             

w szczególności w formie wolontariatu –  do  3 pkt 

 

 

7.  Konkursami o których mowa w ust. 6 lit. b w/w regulaminu, organizowanymi przez  

Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla gimnazjalistów, są konkursy przedmiotowe : 

a) polonistyczny, 



b) historyczny, 

c)  chemiczny, 

d) biologiczny, 

e) geograficzny, 

f) matematyczny, 

g) informatyczny, 

h) fizyczny, 

i) wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, 

j) języka angielskiego, 

k) języka niemieckiego, 

l) języka francuskiego, 

m) języka ukraińskiego, 

 

 

 

 

8. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami konkursów gimnazjalnych o zasięgu 

wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim , których program  obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są 

niezależnie od kryteriów  zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

9. O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje największa suma punktów  uzyskanych 

przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

10. W przypadku  równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych                 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę                   

w kolejności następujące kryteria: 

 

a) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalony indywidualny program lub tok nauki, 

c) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

d) Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 

e) Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

f) Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą 

średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali 

przeliczeniowe ocen) 

g) Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali 

najwyższą ocenę z języka polskiego, 

h) Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali 

najwyższą ocenę z języka obcego, 

i) Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, 

zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem 

kształcenia 



 

11. Od 14 maja  do 28 maja 2014 r. należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły 

podpisane przez kandydata i rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

12. Od 27 czerwca do 1 lipca 2014  r. do godz. 15.00 będą przyjmowane  oryginały lub 

kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz  oryginały lub kopie zaświadczeń                        

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, 

poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

 

13. Komisja rekrutacyjna III LO w Przemyślu ogłasza listę kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej do dnia               

4 lipca 2014  r. do  godz. 9.00  oraz informuje kandydatów  do szkoły o obowiązku 

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole . 

 

14. Od 4 lipca do 7 lipca 2014 r. do godz. 15.00 Kandydaci umieszczeni na listach 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające 

wolę podjęcia nauki w III LO oraz oryginały dokumentów. 

 

 

15.   8 lipca 2014 r. do godz. 10.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości 

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III LO. 

                     

 

 

16. Do 30 sierpnia 2014 r. będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca                      

w miarę dyspozycji przez szkołę wolnymi miejscami. 

 

 

Przemyśl, dn. 28.02.2014 r. 
 

 

 

 

 

 


