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W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie następujących oddziałów 
w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach: 
 

Lp. Klasa Przedmioty rozszerzone 
Planowana 

liczba uczniów 
Języki obce 

Przedmiot 

punktowany 

1 Ia 
Klasa politechniczna 
(matematyka, fizyka, 

informatyka) 
33 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j.polski, 
matematyka, 

 fizyka, 
informatyka 

2 Ib 
Klasa ekonomiczna 

(matematyka, 
geografia, informatyka)  

33 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j.polski, 
matematyka, 

geografia, 
informatyka 

3 Ic 
Klasa prawnicza 

(j.polski, historia, WOS) 
33 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j. polski, historia, 
 WOS, j.angielski 

4 Id 
Klasa bio - eko   

(geografia, biologia, 
j.angielski ) 

33 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j. polski, 
geografia,  
 biologia, 
j.angielski 

5 Ie 
Klasa  medyczna  
(biologia, chemia) 

33 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j.polski, biologia,  
chemia, fizyka 

6 If 
Klasa dziennikarska 
(j.polski, historia) 

- klasa integracyjna 
20 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j. polski, historia, 
j.angielski, 

matematyka 

7 Ig 
Klasa językowa 

(j.angielski, historia) 
- klasa integracyjna 

20 

j.angielski 

j.rosyjski/ 

j.hiszpański/ 
j.włoski/ 

j.niemiecki/ 
j.francuski 

j. polski, historia, 
j.angielski, 

matematyka 

1. W obrębie każdej klasy język angielski jest językiem pierwszego wyboru. 
2. Kandydat określa swoje priorytety co do wyboru drugiego języka, którego chce się uczyć w wybranej przez siebie 

klasie, zgodnie z ofertą szkoły. 

3. Jeśli w obrębie danej klasy będzie minimum 16 osób ( w klasach integracyjnych 10 osób ) chętnych do nauki 
wybranego języka, istnieje możliwość utworzenia takiej grupy językowej w danym oddziale. 

4. W przypadku gdy na liście przedmiotów punktowanych jest wymieniony więcej niż jeden przedmiot, do punktacji 
jest wybierany ten, z którego kandydat otrzymał najlepszą ocenę na świadectwie gimnazjalnym.  



WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW  

DO III LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH  

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  

 

PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU: 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
    (DZ.U. z 2014 poz.7). 

2. Zarządzenie nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do    

   gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie świętokrzyskim. 

§ 1 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej III L.O. z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach  
   mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum. 

§ 2 

1. W terminie do 1 kwietnia 2015 r. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  
im. C.K.Norwida w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną oraz wyznacza jej 

przewodniczącego. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć 

ustalonych w Statucie Szkoły, 
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do 

szkoły, 
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 3 

1. Podstawowymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym kandydatów do 
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida w Kielcach są: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum, 

2) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 
3) opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, 
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

(uczniowie niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy integracyjnej).  

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów za następujące kryteria : 
1) oceny na świadectwie gimnazjalnym z wybranych zajęć edukacyjnych, 

2) osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
3) wynik egzaminu gimnazjalnego. 

3.  Ze świadectwa ukończenia gimnazjum uwzględniane będą oceny z  następujących zajęć edukacyjnych: 
1) język polski, 

2) matematyka, 

3) język obcy nowożytny, 
4) jeden przedmiot wybrany przez szkołę z grupy przedmiotów humanistycznych  

lub matematyczno-przyrodniczych: 
- informatyka 

- geografia 

- fizyka  
- chemia  

- biologia  
- historia  

- WOS 



§ 4 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji: 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za  
oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:  

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum - 100 pkt.,  

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - 

języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz 
za inne  osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.  

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone 
 w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

 
1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,  
3) matematyki,  

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,  

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według   zasady, iż  
z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów 

odpowiada 0,2 punkta.  

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych – maksymalnie 76 punktów.  

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:  

1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),  

2) bardzo dobry - 15 punktów,  
3) dobry - 10 punktów,  

4) dostateczny - 5 punktów,  
5) dopuszczający - 2 punkty; 

4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty:  

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów;  

b.  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:  

1) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez 
kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:  

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,  
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;  

2) laureaci konkursów tematycznych, zajęcie od 1 do 3 miejsca co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach 
organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty  

3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty /zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku 

nr 1 (http://kuratorium.kielce.pl/file_download/3762/pdf-2014-January-27-32755.pdf/):  

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do  

    finału wojewódzkiego – 2 punkty, lub  
 -na szczeblu wojewódzkim za miejsca: I, II, III – 3 punkty;  

4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:  

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub  
 - na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty  

5)osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu  
rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym),  

udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem 

http://kuratorium.kielce.pl/file_download/3762/pdf-2014-January-27-32755.pdf


dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty.  

 
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 wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których 

mowa ust. 2.  

6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów. 
Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 
2013/2014:  

1) język polski  
2)  język angielski  

3) język niemiecki  
4) język rosyjski  

5) historia  

6) matematyka  
7) fizyka  

8) biologia  
9) chemia  

10) geografia  
11) informatyka.  

7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów 

otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. 
Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.  

 

§ 5 
 

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej    

gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.   

   

1.  Składanie dokumentów i wniosków przez kandydatów do  szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży.         

1czerwca – 24 czerwca 

2015 r.  

2.  Doręczanie przez kandydatów do wybranej szkoły  kopii 

świadectwa ukończenia szkoły, kopii  zaświadczeń o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego  poświadczonych przez dyrektora 

gimnazjum, które  ukończył kandydat.   

do 1 lipca 2015 r. do 

godz. 1500  

3.  Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno -  

kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach  procedur.   

do 3 lipca 2015 r. do 

godz. 1100  

4.  Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych do szkół 

ponadgimnazjalnych.  

3 lipca 2015 r. do 

godz.1200  

5.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole  poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego.   

od 3 lipca 2015 r. od 
godz. 1300  

do 7 lipca 2015 r. do 

godz. 1500    

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do III L.O. z 

Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach traktowane jest jako jego 

rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.  

6.  Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych 

miejscach.  

8 lipca 2015 r. do godz.  

1200  

7.  Postępowanie uzupełniające.  od 9 lipca 2015 r. do 31 

sierpnia 2015 r.  

  



Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są  

w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

  

Dyscypliny indywidualne 

1. Akrobatyka sportowa  28.Narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska  

2. Badminton  29.Pięciobój nowoczesny  

3. Biathlon  30.Pływanie  

4. Biathlon letni  31.Pływanie synchroniczne  

5. Bieg na orientację  32.Podnoszenie ciężarów  

6. Biegi przełajowe  33.Saneczkarstwo  

7. Boks  34.Skoki do wody  

8. Bowling sportowy  35.Snowboard  

9. Brydż sportowy  36.Sport kartingowy  

10.Gimnastyka artystyczna  37.Strzelectwo sportowe  

11.Gimnastyka sportowa  38.Szachy  

12.Jeździectwo  39.Szermierka  

13.Judo  40.Taekwon-do ITF  

14.Kajakarstwo  41.Taekwon-do WAF  

15.Karate tradycyjne  42.Taniec sportowy  

16.Karate WKF  43.Tenis  

17.Kolarstwo szosowe  44.Tenis stołowy  

18.Kolarstwo torowe  45.Triathlon  

19.Kręglarstwo  46.Wioślarstwo  

20.Lekkoatletyka  47.Zapasy styl klasyczny  

21.Łucznictwo  48.Zapasy styl wolny  

22.Łyżwiarstwo figurowe  49.Żeglarstwo  

23.Łyżwiarstwo szybkie  50.Żeglarstwo lodowe  

24.Łyżwiarstwo szybkie – short track  51.Wspinaczka sportowa  

25.Modelarstwo kosmiczne  52.Golf  

26.Modelarstwo lotnicze  53.Wyścigi psich zaprzęgów  

27.Narciarstwo alpejskie  54.Bilard i wszystkie jego odmiany  

Gry zespołowe 

1. Baseball  8.Piłka siatkowa  

2. Hokej na lodzie  9.Piłka siatkowa plażowa  

3. Hokej na trawie  10. Piłka wodna  

4. Kajak polo  11. Rugby  

5. Koszykówka  12. Unihokej  

6. Piłka nożna  13. Sporty wrotkarskie  

7.Piłka ręczna   

 


