INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU
NA ROK SZKOLNY 2017/18
OPRACOWANE NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 r. poz. 586).
5. Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
IA
przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, chemia lub fizyka
(do wyboru po pierwszej klasie)
języki obce: angielski/ niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
I B – (dwujęzyczny), w nim realizowany jest program Szkoły Promocji Zdrowia
przedmioty rozszerzone: język angielski (na poziomie dwujęzycznym), biologia, chemia
języki obce: angielski (na poziomie dwujęzycznym)/ niemiecki, francuski lub włoski
(do wyboru)
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, medycyna w praktyce
IC
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS
języki obce: angielski/ francuski lub niemiecki (do wyboru)
przedmioty uzupełniające: prawo w praktyce, przyroda
ID
przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia lub biologia
języki obce: angielski/ niemiecki lub rosyjski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
I E – w nim realizowany jest program Szkoły Promocji Zdrowia
przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
języki obce: angielski/ niemiecki lub francuski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
IF
przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
języki obce: angielski/ niemiecki lub włoski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

IG
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
języki obce: angielski/ niemiecki lub rosyjski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
IH
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub geografia
języki obce: angielski/ niemiecki lub włoski (do wyboru)
przedmiot uzupełniający: przyroda/ historia i społeczeństwo
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ZASADY REKRUTACJI
ODDZIAŁ I B (DWUJĘZYCZNY)
1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych, który odbędzie się 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 w auli szkoły. Czas
trwania sprawdzianu: 90 minut.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, jest
większa niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


wyniki egzaminu gimnazjalnego;



wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa powyżej;



wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz z biologii lub chemii;



świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;



szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wynosi 245, z czego 45 punktów stanowi wynik
sprawdzianu kompetencji językowych.

ODDZIAŁY IA, IC, ID, IE, IF, IG, IH
1. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku
postępowania rekrutacyjnego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 kandydat może uzyskać łącznie 200
punktów, w tym za:


wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów;



wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły – maksymalnie 72
punkty;



świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;



szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 21
punktów.
4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wynik przedstawiony w procentach z:



języka polskiego
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historii i wiedzy o społeczeństwie



matematyki



przedmiotów przyrodniczych



języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.
UWAGA! W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 4, na podstawie § 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

5. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z zajęć edukacyjnych brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku:
a. do każdego oddziału: język polski, matematyka, j. angielski;
b. obowiązkowe zajęcia edukacyjne zależne od oddziału, do którego stara się kandydat :

A

B

C

D

fizyka lub

biologia lub

historia lub

geografia

chemia

chemia

wos

lub biologia

E

F

G

H

biologia

biologia

fizyka lub

geografia

lub

lub

informatyka lub historia

chemia

chemia

6. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 5:
celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

7. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
1)

za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
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terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
o

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

o

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

o

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

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
o

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

o

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

o

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:

o

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

o

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

o

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

o

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

o

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

o

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

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
o

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

o

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

o

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

o

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

o

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

o

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
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e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione w lit. a – d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
o

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

o

krajowym – przyznaje się 3 punkty,

o

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

o

powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1 na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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.
2) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy, przyjmowani są niezależnie od kryteriów określonych w punktach powyżej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają 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.
10.

W

przypadku

równorzędnych

wyników

uzyskanych

na

drugim

etapie

postępowania

rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku składa w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do
szkoły.
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12. Do wniosku dołącza się:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub
tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej;
5) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2
ustawy o systemie oświaty:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka;
d) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583).

Terminarz kandydata – REKRUTACJA ZASADNICZA

KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI

TERMINY

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Od 8 maja 2017 r. od godz. 10.00

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami

do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00

potwierdzającymi spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Od 16 czerwca 2017 r. od godz. 10.00
do 19 czerwca 2017 r. do godz. 16.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji

26 maja 2017 r. godz. 15.00

językowych z języka angielskiego dla
kandydatów do oddziału dwujęzycznego
Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji

9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

językowych
Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu

21 czerwca 2017 r. o 13.00

kompetencji językowych
Ostateczny termin ogłoszenia wyników

22 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

sprawdzianu kompetencji językowych
przeprowadzanego w terminie dodatkowym
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o

Od 23 czerwca 2017 r. od godz. 12.00
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świadectwo ukończenia gimnazjum i

do 28 czerwca 2017 r. do godz. 16.00

zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie poświadczone za
zgodność z oryginałem przez gimnazjum)
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i

Od 8 maja 2017 r. do 5 lipca 2017

innych złożonych dokumentów.
Podanie do wiadomości list kandydatów

5 lipca 2017 r. do godz. 16.00

zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych zawierające imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci

Od 6 lipca 2017 od godz. 10.00

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

do 14 lipca 2017 do godz. 12.00

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Podanie przez komisję rekrutacyjną list

Do 14 lipca 2017 do godz. 16.00

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora

Do 14 lipca 2017 do godz. 16.00

oświaty o liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI

TERMINY

UZUPEŁNIAJĄCEJ
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Od 10 sierpnia 2017 r. od godz. 10.00

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami

do 14 sierpnia 2017 r. do godz.16.00

potwierdzającymi spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji

22 sierpnia 2017 r. (wtorek)

językowych dla kandydatów do oddziału

(dla osób, które nie przystąpiły w maju)

dwujęzycznego
Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji

Do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

językowych
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły

Od 10 sierpnia 2017 r.

i innych złożonych dokumentów przez komisje

do 28 sierpnia 2017 r.

rekrutacyjne

8

Podanie do wiadomości list kandydatów

Do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci

Od 29 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

do 30 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Podanie przez komisję rekrutacyjną list

Do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora

Do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

oświaty o liczbie wolnych miejsc.
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