
Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 16/2019  

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Brodnicy 

 

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum  

do klas pierwszych 

III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy  

na rok szkolny 2019/2020 

 

Podstawa prawna:  
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 60 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

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. poz. 586),  

 Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjów w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego.  

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

 

Procedura rekrutacyjna  

1. III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi nabór do 

następujących klas: 

 

Klasa 
Pierwsze 

rozszerzenie 

Drugie 

rozszerzenie 

jeden przedmiot wybrany 

przez ucznia 

Trzecie 

rozszerzenie 

jeden przedmiot 

wybrany przez ucznia 

Przedmioty 

ze świadectwa 

gimnazjalnego punktowane 

w rekrutacji 

politechniczna matematyka 

biologia  

język angielski  

historia  

geografia  

fizyka  

chemia  

wos  

język angielski  

geografia 

- język polski  

- język obcy 

- matematyka  

- najwyższa ocena z jednego  

  z wymienionych  

  przedmiotów: fizyka,  

  historia, biologia, chemia  

  lub geografia 

humanistyczna język polski 

biologiczno-

chemiczna 
biologia 

językowa język angielski 

 

 

 



 

 

2. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

od 13 maja do 17czerwca 2019 r. do godz. 15.00  
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 

11 lipca 2019 r. godz. 12.00 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych,   

 

do 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej,  

 

16 lipca 2019 r. godz. 12.00 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   

i kandydatów nieprzyjętych.   

   

3. Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

od 16 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 22 lipca 2019 r. do godz. 15.00 
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

12 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 
 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych,   

 

do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, 

 

16 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Kryteria rekrutacji: 

Przedmioty i osiągnięcia przeliczane na punkty 
Maksymalna liczba 

punktów możliwa 

do uzyskania 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  - łącznie do 100 pkt.   

 Język polski (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 Historia i wiedza o społeczeństwie (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 Matematyka (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia) (wg przeliczenia 

1%=0,2 pkt) 
20 

 Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (wg przeliczenia 

1%=0,2 pkt) 
20 

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum  - łącznie do 72 pkt   

(język polski, matematyka oraz dwa zajęcia edukacyjne wskazane przez 

dyrektora szkoły) 

 

 stopień celujący  18 

 stopień bardzo dobry  17 

 stopień dobry 14 

 stopień dostateczny 8 

 stopień dopuszczający  2 

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  7 

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.              

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie, maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

łącznie 18 

 

      4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu      

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora  oświaty: 

 

 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 

 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 

 Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

4.2.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o 

systemie oświaty 

 

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym programem nauczania szkoły artystycznej 
10 

 Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
4 

 Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 3 



nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4.3.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 

 Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
7 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  
5 

 Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 

 Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

 Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

4.4.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie Ustawy o systemie oświaty:  

 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

10 

 Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

7 

 Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

5 

 Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
7 

 Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
3 

 Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
2 

4.5.  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 

pkt 4.1 - 4.4, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

 międzynarodowym  4 

 krajowym  3 

 wojewódzkim  2 

 powiatowym  1 

5. Za osiągnięcie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  
3 

 



 

5. Laureaci olimpiad ogólnopolskich dla gimnazjalistów przyjmowani są do wybranej klasy 

niezależnie od przyjętych kryteriów. 

6. Wszelkie dodatkowe osiągnięcia/sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia 

artystyczne i sportowe należy udokumentować oryginałem zaświadczenia/dyplomu 

wydanego przez organizatora olimpiady/konkursu. 

7. We wszystkich klasach języki obce nauczane będą w grupach międzyklasowych 

dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów. Pierwszym językiem obcym jest 

angielski a drugim  

(do wyboru) niemiecki lub włoski. 

 

 

 

Dokumentacja rekrutacyjna 

 

1. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

 

 wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów        

i ucznia. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej 

www.3lo.zs1brodnica.edu.pl, 

 oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, 

działalności w wolontariacie. 

http://www.3lo.zs1brodnica.edu.pl/

