
REGULAMINU REKRUTACJI do 4 letniego LO Nr III we Wrocławiu (po szkole podstawowej)

na rok szkolny 201912020

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia l1 grtłdnicł 2016 r, Prawo oświalov,e Dz,U. ] ] stvc:znia 2017 po:. 59
. Uslaw(t z dnia l1 grttdnia 20l 6 r, Przepisy wprowadzajqce ustctwę Prawo o,świato**e Dz.U. z dnia l l

stycznia 20l7 poz. 60

o (Jstawa z dnia 7 wrześnict 199l r. o systemie oświcltlł Dz. I-], ]99] nr 95 poz. 125 z późniejszynli
zlttiananti

o Rozporzqdzenie Ministra Edukacji l,trarodolłej z dnia ]6 marccł 2017 w spralłie przeprowadzania
poslępol1,atlia rekrutctcl,jnego oraz postępowania uzupelniajqcego do publicznych przedszkoli , szk(lł i
placówek

o Zarzqdzenie }łr 3 Dolnoślqskiego Kuratora ()śriat;,^ z dnia 1 stycznia 20]9 roku w spralvie lerninów
przeprowttdzenia postęptlwania rekrutacyjnego i postepowania uzupelnicjqcego na rok szkolny
2019/2020 clla absoly,entów ośmiolelniej szkoły podslau,ou-ej clo:

- klas I publicznych czterol.elnich liceów ogólnokszlalcqcych, pięcioletnich technikrjw, lrzylelnich
branżowych szkrił I stopnia,

- klas wstępnych v, czlerolelnich liceach ogólnokszlułcqcych dwujęzycznych, czlerolelnich liceach
ogólnokszlalcc1cych z oddziałanti dwu.języcznymi, pięcioletnich technikach clwujęzycznych i
pięcioletnich technikach z oddziałanti dwtłjęzycznymi,

a także na serllestr pienl,szy klas I pttblicznych szkrił policealnych oraz clla kandyelcltólu clo ptłblicznych
s z kół p od s t a|ł, 01Ą ! c h dl cl doro s blc h.

1.

Zasady ogólne
Liceum Ogólnoksźałcące Nr III we Wrocławiu og}asza w roku szkolnlłn 201912020 nabór do 4 klas
pierwszych. Są to następuj ące klasy:

o klasa matematyczna uniwersytecka (autorska) - 30 miejsc - oddziaŁ A (p),

. klasa matematyczno - ftzyczna - architektoniczna (autorska) - 30 miejsc - oddział B (p),

o klasa matematyczno - informatyczna - 30 miejsc - oddziaĘ C (p),

o klasa matematyczno - ftzyczna - 30 miejsc - oddział D (p)

Szczegółowe informacje dotyczące otwieranych klas znajdują się w zńączńkach do niniejszego
Regulaminu Rekrutacj i :

Załączńknr 1a zawiera cźeroletnie plany nauczania otwieranych klas

Załączńknr lb podaje klótki opis i charakterystykę klas

Załączniknr 1c prezentuje podstawowe cechy systemu kształcenia w wym.ienionych klasach.

Szkoła przystępuje do elektronicznęgo systemu wspomagania rekrutacji na poziomie aglomeracji
wrocławskiej, administrowanęgo przezPepartament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Adres
strony: www.edu.wroclaw.p1.

Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych uzyskanychptzez
kandydata.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat moze uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w
tym:

72puttkty za oaęny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty

28 punktów za osiągnięcia wymienione na świadęctwie ukończenia szkoły podstawowej.

2.

_).

4.

5.
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TABELA nr 1 (punkty za oceny)
Kryteńum Maksymalna liczb a punktów

Ocena z jęykapolskiego 18 pkt

Ocena z matematyki 18 pkt

Oceny z przedrnotów wybrany ch przez Szkołę

Ocena z jęykaobcego 18 pkt

Ocena zftzyki 18 pkt

Punkty zaoceny
6. Zasady naliczaniapunktów rekrutacyjnych za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej podane sąw poniższej tabeli nr 1:

Maksymalnie 72 pkt
7. Przeliczenie ocen na świadectwie na purrkty rekrutacyjtre jest następujące:

- Ocena celująca - 18 punktów

- Ocena bardzo dobra - 1 7 punktów

- Ocena dobra - 14 punktów

- Ocęna dostateczna - 8 punktów

- Ocena dopuszczająca - 2 punkty,

Punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty
8. Llczba puŃtów rckrutacyjnych uzyskanych za wynik egzaminu ósmoklasisty jest proporcjonalna do

wyniku tego egzaminu wyrazonego w procentach, zgodnie z poniższątabelą nr 2.

TABELA nr 2 (maksymalna ilość punktów za wyriki egzaminu )

Egzamin gimnazjalny
Wy"ik egzaminu

ósmoklasisty w oń
Punkty
rekrutacyjne

Język polski I00% 35 pkt
Matematyka I00% 35 pkt
Język obcy 100% 30 pkt

Maksymalnie 100 pkt

Punkty za osiągnięcia wlłnienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

9. Zasady na|iczańapunktów rekrutacyjnych za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończęnia
szkoły podstawowej podane są w ponizszej tabeli nr 3:

Maksymalnie , 28 pkt

Punkty za olimpiady, konkursy i zawody

10. Kandydat otr4muje punkty rekrutacyjnych za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia

gimnazjum.

1) Zauzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizow anym pr zez kur atorów o światy na p 9 dstawi e zaw arty ch p orozumi eń :

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 10 punktów,

TABELA nr 3 (punkty za osiągnięcia)

KMerium PuŃty rękr.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym narzęcz
środowiska szkolnego, w szczegóIności w formie wolontariatu 3 pkt

Swiadęctwo ukończenia szkoły podstawowei z wyróznieniem 7 pkt
osiąsnięcia w olimpiadach i konkursach do 18 pkt

Regulamin Rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej 2



b. tytufu lauręata konkursu tematycznego lub interdysclplinamego -przyznaje się 7 punktów,
c. tytufu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscl.plinamego -przyznaje się 5 punktów.

2) Zauzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo tumiejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie zprzepisarril
wydanymi na podstawię art.32a ust. 4 i arl.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a. tlufu finalisty konkursu zprzedmiotl lub przedmiotów artystycznychobjętych ramowym

planem nauczania szkoły ańystycznĄ -przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata tumieju zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramowym

planem nawczania szkoły artystycznej - przyntaje się 4 punkty,
c. tytułu finalisty tumieju zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramow)ryn

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) Zalzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kur atora o światy :

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

b. dwóch lub więcej tlułów laureata konkursu tematycznego lub intęrdyscyplinarnego -
przyznaje się 7 punktów,

c. dwóch lub więcej tlułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -
przyznaje się 5 punktów,

d. tlułu finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,
e. tlułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 5 punktów,

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -przyznaje się 3 punkty.

4) Zalzyskanię w zawodach wiedzy będących konkursem albo tumiejem, o zasięgu ponad

wojewódzkim lub wojewodzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ań.32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznych
obj ętych ramow}Ąn planem nalczańa szkoły artystycznej - przyznaje się 1 0 punktów,

b, dwóch 1ub więcej tlułów laureata turnieju zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoĘ artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramow)Ąn planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d. tlułu finalisty konkursu zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nalczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e. tytułu laureata turnieju zprzedmiotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramowym
planem nauczańa szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f. tytułu finalisty turnieju zprzedrruotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramowym
planem nalczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) Zauzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanychprzez kuratora oświaty lub innę podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a, międzynarodowyn- przyznaje się 4 punkty

b. krajowym, przyznaje się 3 punkty,
c. wojewódzkim-przyznaje się 2 punkty,

d. powiatowym *przyznaje się 1 punkt.

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie ztakich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i spońowych, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu, na tym samym szczebllu oraz z
tego samego zakresu, wymienione na świadectwię ukończęnia szkoły gimnazjalnej ,przyznaje się
jednorazowo punkty zanajwyższe osiągnięcie tego lcznia w tych zawodach, ztymże maksymalna
ltczbapunktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów .
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12. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przezklratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoĘ, które mogąbyć wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum wfaz z określeniem miej sc uznanych za wysokie zostanie podany przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty do końca lutego 2019 roku.

Rekrutacja do klasy matemalycznej autorskiej
13. W przypadku ubiegania się o miejsce w autorskiej klasie matematycznej (autorskiej) kandydat jest

obowiązany zaliczyć z wynikiem pozytywnym sprawdzian uzdolnień kierunkowych (zwanego dalej
sprawdzianem, testem kwalifikacyj nym lub testem),

14. Regulamin sprawdzianu do klasy matematycznej podany jestw załączniku nr 2 do Regulaminu
Rekrutacji.

15. Kandydaci do kiasy matematycznej autorskiej zglaszĄąswój udział w sprawdzianie w formię pisemnej
(w sekretariacie szkoły) w okresie podanym w załączni|u rrr 3. Obowiązuje uproszczony druk
zgłoszenia,który należy pobrać w sekretariacie szkoły 1ub ze strony internetowej www.lo3.wroc.pl.

16. Sprawdzian do klasy matematycznej odbędzie się w terminie podanym w załącznlkunr 3.

17. Sprawdziany odbywają się w budynku Liceum przy ul. Składowej 5,

18. Kandydaci mająprawo do wglądu do napisanychprzez siebie sprawdzianów w obecności członka
Komisji Egzaritnacyjnej, Wglądu można dokonać w tęrminach podanych w załącznilunr 3.

19. Odwołanie od wyrików sprawdzianu można składać do dyrektora szkoły w terminie podanym w
załącznikunr 3.

20. Punkty uzyskane przezkandydatów w wyniku sprawdzianu nie wchodząw skład punktów
rekrutacyjnych.

21. Negatywny wynik sprawdzianu nie ogranicza uprawnień kandydata do udziafu w rekrutacji do
pozostaĘch klas pierwszych na ogólnych zasadach.

Inne zasady związane z procedurąrekrutacji do LO rrr III

ż2. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła posiada wolne miejsca przystępuje do
przeprowadzenia postępowania uzupełniaj ącego.

23. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru zgodnie z
terminami podanymi przezDolnośląskiego Kuratora Oświaty, na takich samach zasadach jak rekrutacja
zasadnjcza.

24. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu ósmoklasisty lub do
danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty rekrutacyjne odpowiednie oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , Zasady dokonania przeliczenia ocęn na
punkty sąpodane w załącznl\l nr 4 do Regulaminu Rekrutacji.

Kryteria rozstrzygĄące w prąlpadku równorzędnych wyników
25. W przypadku równorzędnych wyrików uzyskanych w wyniku zastosowania kryteriów podanych w

punktach 6-10 niniejszego Regulaminu, na drugim etapie posteBowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku ksztŃceniazę
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniąpublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,w
tym publicznej poradni specjalistycznej.

26. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wielodziętność rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata;

c. niepełnosprawność j ednego z rodziców kandydata;

d. niepełnosprawność oboj ga rodziców kandydata;
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e, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f. samotnę wychowywanie kandydata w rodzinie;

g. objęcie kandydata pieczązastęczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mająjednakowąwańość.

Przyjęcie do szkoĘ nięza\eżnię odprzysługującej sumypunktów rekrutacyjnych

Zwolnienie ze spra,w dzianu uzdolnień kierunkowych

27 , w pierwszej kolejności, nieza\ężnie od wyniku rekrutacyjnego (sumy przysfugujących punktów

rekrutacyjnych), do Szkoły (do wybranegoprzęz siebie oddziaŁu)przyjmowani są
a) Laureaci ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej na podstawieroąorządzeńa

Ministra Edukacji Narodowej z dnia29 styczniaż002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu

przeprowadzania konkursów, turniej ów i olimpia d (z późniejszymi zmianami).

b) Finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przeprowadzonĄ na podstawie w/w

rozporządzenia Ministra Edukacj i Narodowej

c) Lauręaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

przeprowadzonego na podstawie w/w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

28. Kandydaci, o których mowa w poprzedzającym punkcie sązwolnieni z testu kwalifikacyjnego do klasy

matematy cznej (autorskiej ).

Składanie przezkandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły

29. Złożęnie wniosku wrazz dokumęntami potwierdzającymi spełnienie przezkandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym następuje w terminie podanym w

załączńkunr 4. W tym samym terminie kandydaci dokonują eleklronicznego wyboru szkół.

30. W przypadku kandydatów legitymujących się odpowiednimi osiągnięciami, do wniosku należy

załączyc:

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytufu lauręata lub finalisty olimpiad (konkursów) przedmiotowych, o

których mowa w punkcie 29 ńńejszego Regulaminu

b) zaświadczenie o uzyskaniu tytufu finalisty konkursu przedmiotowego, tematycznego lub

interdyscyplinarnego, o którym mowa w punkcie 10 podpunkty 1-4 niniejszego Regulaminu

c) zaświadczeńa i dyplomy potwierdzające uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy,

artystycznych lń sportowych, o których mowa w punkcie 10 podpunkt 5 niniejszego Regulaminu.

W przypadkach wymienionych w §rm punkcie kandydaci mogąposługiwać się kopiami dokumentów

poświadczo nymi za zgodność z ory ginałem przez rodzica kandydata.

31. Do wniosku kandydaci dołączająnastępujące dokumenty:

a) opinię wydanąprzezpńlicznąporadnię psychologiczno-pedagogicznąw tym publicznąporadnię

specjalistycznąw sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoĘ

b) orzęczęńę o potrzebie kształcenia na specjalnego wydane ze względl niepełnosprawnośĆ,

orzeczęnię o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważnę orzęczenię

wydane na podstawie odrębnych

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgoru oraz

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wsPÓlnie

z jego rodzicem, dokument poświadczający objecie dziecka pieczązastępczą

d) oświadczenie o więlodzietności rodziny kandydata.

W przypadkach wymienionych w tym punkcie kandydaci mogąposfugiwać się kopiami dokumentów

poświadczo nymi za zgodność z orygtnŃem ptzez rodzica kandydata. Składaj ący oświadczenie, o

którym mowa w podpunkcie d, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej tręŚci:

,,Jestem świadomy odpowiedzialności kamej zazłożęńe fałszywego oświadczęnia".
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32, UzuPełnienie wniosku o kopię świadęctwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczęnia o
wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie podanym w załącznikuw 3.

W prrypadkach wymienionych w tym punkcie kandydaci posługują się kopiami dokumentów

PoŚwiadczonyrntzazgodność zoryginałemprzezdyeldoramacięrzystej szkołypodstawowej.

Kwalifikowanie do szkoły
Ogłoszenie 1isty kandydatów zakwalifikowanych do szkoły nastąpi nie później niz w tetminie podanym
w załącznlkunr 3.

Osoby umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoĘ są obowiązane w tetminie
podanym w załącznlkunr 3 przedłożyć następujące dokumenty.
a) oryginał świadęctwa ukończenia szkoły podstawowej
b) oryginał zaświadczęńa o wyniku egzaminu ósmoklasisty
c) 2 fotografie
d) ,,Kartę informacyjna o uczniu przyjętymdo LO Nr III". Formularz Karty jest do pobrania w

sekretariacie LO rrr III lub na stronie intemetowej www.lo3.wroc.pl.
Ogłoszenie list uczniów przyjętychdo szkoły nastąpi nie później niz w terminie podanym w załącznilu,
nr 4..

W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoĘ rodzice kandydata
mogąwystąpiĆ z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Szczegółowe zasady odwoływania się od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej uregulowane są
w art.Zlzc ust. 6 - 9 ustawy wymienionej na wstępie.

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziiów.
37. Punkt lnformacyjny dla kandydatów do LO Nr III działa w sekretariacie szkoły w całym okresie

rekrutacji w godz. od 10 00 do 14 00.

38. Punkt udziela informacji bezpośredniej oraz telefonicznej pod numerem 71 798-67-32.
39. Punkt udostępnia druki i formularze niezbędne w procedurze rehutacyjnej i udziela objaśnień

dotyczących ich wypełniania.
40, Punkt udziela wszelkich informacji dotyczącychprocedury rekrutacji, wymagań formalnych

stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, specyfiki ksźałcęnia w poszczególnych
profilach, o możliwościach kontynuacji nauki po ukończeniu szkoĘ oraz innych informacji zwięanych
z or ganizacją i fuŃcj onowaniem szkoĘ.

41. Regulamin Rekrutacji, formularz Karty informacyjnej o uczniu przyjętymdo LO Nr III, formularze
Zgłoszenia na testy są do pobrania na szkolnej stronię internetowej www.1o3.wroc.p1.

42. Na szkolnej stronie internetowej www.lo3.wroc.pl dostępne sąwszystkie informacje dotyczących
procedury rekrutacji, wymagań formalnych stawianych kandydatom podczas postępowania
rekrutacyjnego, specyfiki kształcenia w poszczególnych profilach oraz informacje związane z
organizacjąSzkoły oraz dokumenty programowe: Statut, Program Profilaktyczny, Program Rozwoju
SzkoĘ, regulaminy wewnętrzne dotyczące uczniów.

Michał Głowacki
Dyrektor

JJ.

34.

35.

36.

Regulamin Rekrutacji dla kandydatów po szkole podstawowej


