Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa
w Sosnowcu na rok szkolny 2017-2018

I. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu Dyrektor Szkoły powołuje Komisję
Rekrutacyjną.
II. Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:
a) przedłożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego "o zdolności do uprawiania danego
sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia".
b) zaliczenie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną.
Informacja o terminach prób sprawności fizycznej umieszczone zostaną na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Dla kandydata”.
III. Do szkoły nie będą przyjmowane osoby z naganną oceną zachowania
IV. Absolwenci gimnazjów przyjmowani są na poszczególne profile.
1) PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
• Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, matematyka.
• Pierwszy język obcy - język angielski
• Punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski,
matematykę, biologię i geografię
• Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski lub hiszpański.

2) PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
• Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
• Pierwszy język obcy - język angielski
• Punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski,
matematykę, biologię i geografię
• Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski lub hiszpański.

3) PROFIL BIOLOGICZNY
• Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
• Pierwszy język obcy - język angielski
• Punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski,
matematykę, biologię i geografię
• Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski lub hiszpański.

4) Profil HUMANISTYCZNY
• Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, język angielski
• punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum przyznawane będą za: język polski,
matematykę, historię, WoS
• Pierwszy język obcy - język angielski
• Drugi język do wyboru: język niemiecki, włoski, rosyjski lub hiszpański.

V. Zasady Rekrutacji –
1. Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla
młodzieży składa się: od 19 maja 2017 r. – do 19 czerwca 2017 r.
2. Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły
ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej z oddziałem
sportowym składa się: od 19 maja 2017 r. – do 2 czerwca 2017 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i podanie do publicznej wiadomości wyników
ww. prób: od 5 czerwca 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.
4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego: od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej:
do 6 lipca 2017 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do danej klasy - 7 lipca 2017 r.

7. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do
szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu o ile nie zostały one przedłożone w uzupełnieniu wniosku - od 7 lipca do 13
lipca 2017 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do liceum - 14 lipca 2017 r.-

NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informacje i kontakt:
-

telefony, fax:

032 299 89 42

-

poczta elektroniczna (e-mail):

lo3@sosnowiec.edu.pl

-

adres strony internetowej :

www.prus.sosnowiec.pl
www.facebook.com/sosnowieckiprus

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia
ucznia

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe,
wolontariat
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

100 punktów
Punktacja maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Profile
biologiczny i
sportowe

Profil
humanistyczny

Matematyka Matematyka jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Biologia

Historia

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Geografia

WoS

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
18pkt.
•

tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

•

tytułu finalisty konkursu tematycznego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu

międzynarodowym lub ogólnopolskim tytułu:
•

finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 pkt.

•

laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
4 pkt.

•

finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
3 pkt.

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

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
10 pkt.

•

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7
pkt.

•

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5
pkt.

•

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

•

tytułu laureata konkursu tematycznego – 5 pkt.

•

tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
•

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

•

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

•

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

•

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 7 pkt.
•

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 pkt.

•

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż
wymienione

wcześniej,

artystycznych

lub

sportowych

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
•

międzynarodowym – 4 pkt.

•

krajowym – 3 pkt.

•

wojewódzkim – 2 pkt.

•

powiatowym – 1 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze
wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Egzamin gimnazjalny

3punkty
100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:
•
•
•
•
•

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent
język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent z egzaminu na poziomie podstawowym

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

1) języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

maksymalnie 60 punktów

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

maksymalnie 20 punktów

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych
zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych
zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

maksymalnie 20 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2
i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany

w

zależności

od

zakresu

zwolnienia maksymalnie 2080 punktów

dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana
część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego,
umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl.

