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OFERTA EDUKACYJNA III LO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
Klasa 1A – MATEMATYCZNA 

Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• MATEMATYKA 

• INFORMATYKA lub GEOGRAFIA 

• JĘZYK ANGIELSKI 

Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Informatyka  
• Geografia 

II język obcy (do wyboru): • niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski  

Klasa 1B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• BIOLOGIA 

• CHEMIA 

• JĘZYK ANGIELSKI 
Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Biologia, 
• Chemia 

II język obcy (do wyboru): • niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski  

Klasa 1C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (z matematyką) 

Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• BIOLOGIA 

• CHEMIA 

• MATEMATYKA 
Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Biologia 
• Chemia 

Języki obcy wiodący: • Język angielski  

II język obcy (do wyboru): • niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski 

Klasa 1D – SPORTOWA 

Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• GEOGRAFIA 

• BIOLOGIA 

• JĘZYK ANGIELSKI 
Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Geografia 
• Biologia 

II język obcy (do wyboru): • niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski 

Klasa 1E – LINGWISTYCZNA 

Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• JĘZYK POLSKI  

• JĘZYK ANGIELSKI  

• JĘZYK NIEMIECKI lub JĘZYK FRANCUSKI 
Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Historia 
• Drugi język obcy nowożytny 

Klasa 1 F – BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA 
Przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym: 
• BIOLOGIA 

• MATEMATYKA  

• JĘZYK ANGIELSKI  

Przedmioty wskazane przez 

Dyrektora szkoły: 
• Biologia 
• Chemia 

II język obcy (do wyboru): • niemiecki, włoski, rosyjski lub francuski 
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Przedmioty wskazane przez Dyrektora szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej: 

 

 

Klasa 1A-MATEMATYCZNA: 

1. geografia 

2. informatyka 

 

 

Klasa 1B-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA: 

1. biologia 

2. chemia 

 

 

Klasa 1C-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (z matematyką): 

1. biologia 

2. chemia 

 

 

Klasa 1D- SPORTOWA: 

1. geografia 

2. biologia 

 

 

Klasa 1E-LINGWISTYCZNA: 

1. historia  

2. drugi język obcy nowożytny 

 

 

Klasa 1F-BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA: 

  1. biologia 

  2. chemia 
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I.  DOKUMENTY/TERMINY 

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

 

1. Do klas pierwszych  wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (na 

formularzu dostępnym na stronie https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/  

od 16.05.2022 r. – 20.06.2022 r. do godz. 15.00 

2. Do wszystkich klas, jeśli ma zastosowanie,  oświadczenie o: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. Do wszystkich klas kwestionariusz-dotyczący wyboru nauki języków obcych (na formularzu 

opracowanym przez szkołę) dostępnym na stronie www.3liceum.pl w zakładce kandydaci. 

 

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

podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz.15.00. 

 

 

5. W terminie  od 16 maja 2022 r. do 12 lipca 2022 r. kandydaci mogą dokonywać zmian w swoim 

wniosku.  

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego, ul Wojska 

Polskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

 

 

II.   TERMINY 

 

1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności ( do 12.07.2022 r. ) 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych po uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza 

lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach  ( do 19.07.2022 r. ) 

 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( 20.07.2022 r. godz. 10.00) 

 

 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
http://www.3liceum.pl/
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w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ( od 20.07.2022 r. do 01.08.2022 r. do godz. 

15.00) 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych ( 02.08.2022 r. godz. 13.00) 

6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole ( 02.08.2022 r.) 

7. Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc 

w szkole ( do 03.08.2022 r.) 

8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 

05.08.2022 r.) 

9. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 3 dni od dnia 

wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia) 

10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 3 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia) 

 

11. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 3 

dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły) 
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III.  PRZELICZANIE PUNKTÓW 

 

1. Punkty za świadectwo i egzamin 

 

KRYTERIA  

 

MAKSYMALNA LICZBA 

PUNKTÓW 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu wskazanego przez dyrektora szkoły 

(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z II przedmiotu wskazanego przez dyrektora szkoły 

(za ocenę celującą) 

18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

aktywność społeczna  3 pkt 

Punkty za egzamin ośmioklasisty 100 pkt 

wynik z języka polskiego  100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt 

 

2. Przeliczanie ocen na punkty:  

• celujący – przyznaje się po 18 pkt,  

• bardzo dobry – przyznaje się po 17 pkt,  

• dobry – przyznaje się po 14 pkt,  

• dostateczny – przyznaje się po 8 pkt,  

• dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt. 

 

3. Zawody wiedzy i konkursy (§7.1.): 

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

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

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 

2) 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 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

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

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 
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c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

 

4) 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 punktów, 

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 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty 

 

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt 

 

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, 

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

 

4. Aktywność społeczna 

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności    społecznej, 

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

 

5. Łączna punktacja - CAŁOŚĆ MAX 200 pkt.:  

 

1) egzamin ośmioklasisty: 100 

2) świadectwo:  100 - w tym: 

- osiągnięcia: 18 

- aktywność społeczna: 3 

- świadectwo z wyróżnieniem 7 
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6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do 

wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie 

z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 

mowa w art. 44 ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 
 

IV.  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej III Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim przyjmowani są absolwenci szkoły 

podstawowej, którzy w wyznaczonym terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów. 

2. W przypadku, gdy do klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F jest więcej kandydatów niż miejsc, brana jest 

pod uwagę ilość punktów ustalona na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i wyniku egzaminu ósmoklasisty.  

3. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do III Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim przyjmowani są:  

a) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b) laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

4. 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. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

6. Warunkiem przyjęcia do szkoły  jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii  

dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty. 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
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7. Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozp. Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,poz. 125 , z późn. zm.) 

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz  najniższą liczbę punktów 

uprawniających do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc. 

 

 

VI. SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

Przewodnicząca: Iwona Wendt-wicedyrektor 

Członkowie:  Anita Wasiak, Tomasz Kaczorowski 

 

 

 

Opracowanie: Iwona Wendt, Anita Wasiak, Tomasz Kaczorowski 

 

Zatwierdziła: Maria Tomalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Na podstawie art.154 ust.1 pkt 2 oraz art.161 ust .2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek (Dz. U. poz. 1737). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) –                      

§ 11baa,  

 

4. Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 

07.02.2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i wyznaczenia jej przewodniczącego oraz 

wprowadzenia zasad rekrutacji. 


