Regulamin rekrutacji
do III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna:
•
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
•
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
•
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, z późn. zm.).
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).

§1
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Niniejszy Regulamin określa zasady postepowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji,
charakterystykę oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020, sposób
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, skład i szczegółowe zadania Komisji Rekrutacyjnej, szczegółowy tryb
i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także składania dokumentów przez kandydatów do Szkoły.
2. Postępowanie rekrutacyjne do III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
3. Postępowanie rekrutacyjne do III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły,
w składzie:
1) mgr Jolanta Lorek (przewodnicząca);
2) mgr Joanna Karaś (czlonek);
3) mgr Marta Zamośna (członek);
4) mgr Bartosz Galas (członek);
5) mgr Jacek Szczepaniak (członek);
6) mgr Waldemar Warciarek (członek);
7) mgr Waldemar Jędrusiak (członek);
8) mgr Grzegorz Posikata (członek);
9) kom. Krzysztof Kubiak (członek).
4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji, który
umożliwia członkom Komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do Szkoły
i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń Komisji.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia Komisji
poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń Komisji.
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;
3) ustalenie i przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klasy sportowej - piłka
nożna.
Kandydat do klasy sportowej - piłka nożna przedkłada orzeczenie lekarskie
o zdolności do uprawiania piłki nożnej wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
4) Kandydat do klasy policyjnej przedkłada orzeczenie lekarskie o zdolności
do podjęcia nauki w klasie policyjnej wydane przez lekarza;
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
6. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych
szkół ponadpodstawowych.
7. Kandydat do III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie składa
wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający kwestionariusz osobowy w sekretariacie
szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru na gotowym formularzu dostępnym
na stronie naboru elektronicznego oraz fotografię w trzech egzemplarzach.
8. Kandydat wskazuje w wniosku o przyjęcie do szkoły własne preferencje, np. kolejno
interesujące go oddziały.
9. Kandydat, wybierając oddział na etapie rekrutacji do Szkoły - przed naborem, zostaje
poinformowany o językach obcych nowożytnych oraz przedmiotach ujętych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, które będą w tym oddziale
nauczane.
10. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej
publicznych szkół ponadpodstawowych określa Wielkopolski Kurator Oświaty
w Poznaniu.
11. Terminy:
a) przedłożenia przez kandydata zgody rodziców i orzeczenia lekarskiego o zdolności
do podjęcia nauki w klasie ogólnej - policyjnej, wydanego przez lekarza, ustala się
do dnia 31 maja 2019 r. (piątek),
b) przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do klasy ogólnej - sportowej: piłka
nożna ustala się na dzień 7 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 9.00. w III LO
w Lesznie, pl. Kościuszki 5 - boiska sportowe,
c) przedłożenia przez kandydata zgody rodziców i orzeczenia lekarskiego o zdolności
do uprawiania piłki nożnej w klasie ogólnej - sportowej: piłka nożna, wydanego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza, ustala się na dzień 31 maja 2019 r. (piątek).
12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej
imiona
i
nazwiska
kandydatów
oraz
informację
o
zakwalifikowaniu
lub niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
13. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, a rodzic kandydata potwierdził wolę
przyjęcia do szkoły wymaganymi dokumentami w postaci przedłożonego oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
14. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i listę kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych
miejsc.

15. Listy, o których mowa w ust. 12 i 14, podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły - w gablocie ogłoszenia
Dyrektora Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
do Szkoły.
16. Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w ust. 12 i 14,
jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
Przewodniczącego i Członków Komisji Rekrutacyjnej.
17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia do Szkoły, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
19. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
20. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
o którym mowa w ust. 20, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
21. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
22. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
23. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
24. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego
są
przechowywane
w
Szkole
przez
okres
roku,
chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§2
Kryteria rekrutacji
1. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu
rekrutacyjnym. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat do Szkoły,
wynosi łącznie 200 punktów.
2. Wymienione szczególne osiągnięcia kandydata do Szkoły punktowane są tylko
w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym do III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Lesznie jest następujący:

L.p.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

max. 18 punktów

2)

Za oceny z matematyki wyrażone w stopniu:
- celującym: 18 pkt.
- bardzo dobrym: 17 pkt.
- dobrym: 14 pkt.
- dostatecznym: 8 pkt.
- dopuszczającym: 2 pkt.

max. 18 punktów

3)

Za oceny z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego
przez Komisję Rekrutacyjną wyrażone w stopniu:
- celującym: 18 pkt.
- bardzo dobrym: 17 pkt.
- dobrym: 14 pkt.
- dostatecznym: 8 pkt.
- dopuszczającym: 2 pkt.

max. 18 punktów

4)

Za oceny z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego
przez Komisję Rekrutacyjną wyrażone w stopniu:
- celującym: 18 pkt.
- bardzo dobrym: 17 pkt.
- dobrym: 14 pkt.
- dostatecznym: 8 pkt.
- dopuszczającym: 2 pkt.

max. 18 punktów

5)

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

max. 100 punktów

1)

Za oceny z języka polskiego wyrażone w stopniu:
- celującym: 18 pkt.
- bardzo dobrym: 17 pkt.
- dobrym: 14 pkt.
- dostatecznym: 8 pkt.
- dopuszczającym: 2 pkt.

I. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego: 10 pkt.
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: 7 pkt.
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: 5 pkt.
np. Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie
dla uczniów byłych gimnazjów i obecnych szkół gimnazjalnych działających
przy innych typach szkół pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej.
II. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego: 10 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego: 7 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego: 5 pkt.
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego: 7 pkt.
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: 5 pkt.
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: 3 pkt.

6)

Za konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty:
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego,
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego,
- Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego,
- Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego,
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny,
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny,
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
- Wojewódzki Konkurs Historyczny,
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
oraz innych kuratorów oświaty - udział w finale wojewódzkim.
III. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych
niż wymienione w pkt. 6 I i II, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na podstawie art. 20m Ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.), uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2017/2018 na szczeblu:
a) sportowe:
- międzynarodowym (miejsca 1 - 8): 4 pkt.
- krajowym (miejsca 1 - 6): 3 pkt.
- wojewódzkim (miejsca 1 - 3): 2 pkt.
- powiatowym (miejsca 1 - 3): 1 pkt.
b) artystyczne:
- międzynarodowym: 4 pkt.
- krajowym: 3 pkt.
- wojewódzkim: 2 pkt.
- powiatowym: 1 pkt.
c) konkursy wiedzy:
- międzynarodowym: 4 pkt.
- krajowym: 3 pkt.
- wojewódzkim: 2 pkt.
- powiatowym: 1 pkt.

max. 18 punktów

Za osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

8)

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty:
a) język polski
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35.
b) matematyka
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35.
c) język obcy nowożytny - poziom podstawowy
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.

3 punkty

max. 35 punktów
max. 35 punktów
max. 30 punktów

max. 100 punktów

7)

KANDYDAT MOŻE UZYSKAĆ MAKSYMALNIE 200 PUNKTÓW.
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są
do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od niniejszych kryteriów.
5. Dla kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów, zostali zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu
ósmoklasisty, stosuje się przepisy § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
6. Do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie
przyjmuje się kandydatów m. in. na podstawie art. 20f. i art. 20h. Ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

§3
Charakterystyka oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020
1. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie planuje się
utworzyć w roku szkolnym 2019/2020 sześć oddziałów klasy pierwszej dla absolwentów
szkoły podstawowej, po 30 uczniów w każdym (z wyjątkiem oddziału: If, 20 uczniów),
z następującymi przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym i językami obcymi:

Ic
biologiczno chemiczna
(patronacka
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu)

Id
humanistyczno prawna
Ie
ogólna policyjna
(patronacka KWP
w Poznaniu)

If
ogólna sportowa: piłka
nożna

Punktowany przedmiot
wskazany przez Komisję
Rekrutacyjną III LO
w Lesznie

język obcy
wybrany
przez
kandydata,
informatyka

Języki obce

1

j. angielski,
j. niemiecki

matematyka,
geografia,
j. angielski

1

j. angielski,
j. niemiecki

biologia,
chemia,
j. angielski

1

j. angielski,
j. niemiecki

1

j. angielski,
j. niemiecki

geografia,
j. angielski,
j. niemiecki

1

j. angielski,
j. niemiecki

biologia,
j. angielski,
j. niemiecki

1

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski,
historia,
j. angielski

informatyka,
język obcy
wybrany
przez
kandydata

j. angielski,
j. niemiecki,
geografia

biologia,
język obcy
wybrany przez
kandydata

(patronacka
Uniwersytetu
Zielonogórskiego)

Liczba
oddziałów

historia,
język
obcy
wybrany
przez
kandydata

III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie
z czteroletnim cyklem kształcenia

Ia
ogólna
z językiem
angielskim
i językiem
niemieckim
Ib
matematyczno geograficzna

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzony
m

geografia,
język obcy
wybrany
przez
kandydata

Symbol oddziału

* biologia,
język obcy
wybrany
przez
kandydata

Nazwa
szkoły

* kryteria brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Lesznie
mgr Jolanta Lorek

