
Warunki rekrutacji do klasy pierwszej  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 

w Piotrkowie Trybunalskim  w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

2. Rekrutację przeprowadza się zgodnie z: 

 

-  art. 203 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60),  

 - Zarządzeniem Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów 

szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I 

stopni)a, na semestr I klas I szkół policealnych  oraz do szkół dla dorosłych w 

województwie łódzkim. 

- Rozporządzeniem 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 
 

3. Rekrutację przeprowadza się w formie elektronicznej.  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do III Liceum w ramach elektronicznego systemu 

naboru logują się na ogólnowojewódzkiej stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl  

4. Kandydaci wskazują we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dowolną 

liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność 

wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej 

samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie. 

5. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których 

chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby 

być przyjęty w pierwszej kolejności. 

6. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół 

i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 13 maja do 

dnia  21 czerwca 2019 r., do godz. 12.00 

7. Wniosek  powinien być złożony w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na 

najwyższej pozycji na liście preferencji w formie pisemnej oraz podpisana przez 

ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 



8. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji 

spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy 

uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w pkt. 15, jest wystarczająca do 

przyjęcia (o przyjęciu danego kandydata decyduje liczba punktów a nie pozycja 

oddziału na liście preferencji). 

9. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich 

obowiązujących kryteriów, wymienionych w pkt. 15, ustala się dodatkowe kryteria 

w porządku hierarchicznym : 

1) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocena zachowania. 

10. W oddziałach, w których wystąpi niepełna lista zakwalifikowanych, szkolna komisja 

rekrutacyjna od 26 lipca 2019 r. godz. 12.00 dokonuje do tych oddziałów przyjęć na 

podstawie oryginału świadectwa, wyłącznie takich kandydatów, którzy nie zostali 

zakwalifikowani do żadnej innej szkoły. 

11. Uczniowie szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem naboru składają 

wniosek w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście 

preferencji. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów 

prawnych 

12. Liceum prowadzi rekrutację do oddziałów z następującymi przedmiotami wiodącymi, 

nauczanymi na poziomie rozszerzonym: 

  dla absolwentów gimnazjów 

 
Klasa 1Ag (humanistyczna) 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski I 
języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II oraz uzupełniający "łacina dla 

humanistów" 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz historia i język 

obcy 
 

Klasa 1Bg (politechniczna) 
 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, /informatyka lub język angielski/ 
języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz fizyka i język obcy 
 

Klasa 1Cg (ekonomiczna) 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 
języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz geografia i język 
obcy 

 
 

Klasa 1Dg (medyczna) 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, /język angielski lub matematyka/ 



języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz biologia, chemia 

  

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych 

 
Klasa 1Ap (humanistyczna) 

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski I 
języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz historia i język 
obcy 

 
Klasa 1Bp (politechniczna) 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, /informatyka lub język angielski/ 
języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz fizyka i język obcy 
 

Klasa 1Cp (ekonomiczna) 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia język angielski I 

języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz geografia i język 

obcy 
 

Klasa 1Dp (medyczna) 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, /język angielski I lub matematyka/ 

języki obce: język angielski I, język niemiecki II, język rosyjski II 
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka oraz biologia, chemia 

 

 

13. Kandydat w podaniu o przyjęcie do klasy pierwszej deklaruje: 

 wybór oddziału z określonymi przedmiotami wiodącymi 
 pierwszy język obcy 
 drugi język obcy 

 
14. Liceum oferuje naukę dwóch języków obcych wybranych spośród wymienionych: 

- I język -  język angielski (nauczany w większym wymiarze godzin)  jest kontynuacją 
nauczania z gimnazjum  

 - język II (nauczany w mniejszym wymiarze godzin) do wyboru spośród: 

 język niemiecki 
 język rosyjski 

15. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej z wybranymi przedmiotami wiodącymi, 

decyduje suma punktów za: 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego  



 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych zajęć 
edukacyjnych  

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  

 umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne na szczeblu powiatowym  

 umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach 
wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim  

 umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum inne osiągnięcia wg uznania 

szkoły, np.: wolontariat, konkursy tematyczne,  
16. Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego przyznaje się zgodnie z zapisem na 

zaświadczeniu egzaminu gimnazjalnego. 
17. Szczegółowe zasady przeliczania na punkty ocen oraz dodatkowe zasady 

obowiązujące przy prowadzeniu naboru  są zawarte w Rozporządzeniu Ministra  
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 
2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego. 

18. Punktowane są następujące przedmioty: 
 język polski i matematyka  oraz 
 dwa przedmioty z najlepszymi ocenami wybrane spośród zestawu: język 

obcy, historia, chemia, biologia, geografia, fizyka. 
19. O ilości punktów przyznanych za inne osiągnięcia, wpisane na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, decyduje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna a przy naborze 
elektronicznym szkoła gimnazjalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji 
Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 

20. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych 
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych 
województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów 
Oświaty), laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, a także laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, przyjmowani są, niezależnie od kryteriów zawartych w pkt. 15.  

21. Wyniki kandydatów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem 

wymienionych w pkt.20) przeliczane są zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra  
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 
 
 

22. Na podstawie Zarządzenia  Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 
stycznia 2019 r.  ustala się następujące terminy rekrutacji do III Liceum 
Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/20:  

 
1) składanie dokumentów wniosków do liceum   

- od 13 maja do 25 czerwca 2019r., do godz. 12.00, 
 2) składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora 
szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

- od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r., do godz. 12.00,  
 
3) złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału 

świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w III LO 



- od 16 lipca 2019 r., godz. 12.00 do 24 lipca 2019 r., godz. 12.00.  
 

4) ogłoszenie list przyjętych do liceum:  
- lista wstępna 16 lipca 2019 r., do godz. 12.00  
- lista ostateczna 25 lipca 2019 r., godz. 12.00  

 
5)W oddziale, w którym są wolne miejsca po ogłoszeniu listy ostatecznej, szkolna komisja 

rekrutacyjna od 26 lipca 2019 r., godz. 1200  do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 1200   prowadzi 
rekrutację uzupełniającą. Szkolna komisja podejmuje decyzje o przyjęciu zgłaszających się 
kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 
zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu 
elektronicznego.  

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu 
uzupełniającym opublikowane będą w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00. 

Złożenie przez kandydatów, umieszczonych na liście, oryginału świadectwa, 
stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w III LO- od 21 sierpnia 2019 r., godz. 12.00 
do 29 sierpnia 2019 r., godz. 15.00 

6)Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godziny 13.00 

16. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej liceum 

w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy lub gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej 

jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano 

komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 


