Zarządzenie Dyrektora III LO w Gdyni z dn. 22 XII 2020 w sprawie
zasad kwalifikacji do klasy trzeciej ( III ib ) czteroletniego liceum
ogólnokształcącego, w której od 1 IX 2021 rozpocznie się nauczanie wg
dwuletniego programu matury międzynarodowej ( Diploma Programme
International Baccalaureate Organization - DPIBO)

A/ Dyrektor III LO w Gdyni powołuje komisję kwalifikującą uczniów do klasy III ib.
Komisję tworzą nauczyciele uczący w klasach matury międzynarodowej.
Przewodniczącą komisji jest koordynatorka programu matury międzynarodowej
( DPIBO ) w III LO w Gdyni. W ramach kwalifikacji brane są pod uwagę niżej
wymienione osiągnięcia kandydata.
Za każde osiągnięcie kandydat może uzyskać określoną liczbę punktów.
1. Zapisana na świadectwie ukończenia klasy pierwszej liceum ( lub szkoły równorzędnej )
w 2020 roku ocena zachowania: wzorowe – 3 pkt. , bardzo dobre – 2 pkt., dobre – 1 pkt.,
inna ocena – 0 pkt.
2. Średnia z ocen zapisanych na świadectwie ukończenia klasy pierwszej liceum ( lub szkoły
równorzędnej ) w 2020 roku : od 5,51 do 6,00 – 4 pkt. , od 5,01 do 5,50 – 3 pkt.,
od 4,51 do 5,00 – 2 pkt. , od 4,01 do 4,50 – 1 pkt. , 4,0 i niższa – 0 pkt.
3. Ocena uzyskana w klasie drugiej liceum ( lub szkoły równorzędnej ) na pierwszy okres
roku szkolnego 2020/2021 z przedmiotu „język polski”: celujący – 6 pkt. ,
bardzo dobry – 5 pkt., dobry – 4 pkt., inna ocena – 0 pkt.
4. Ocena uzyskana w klasie drugiej liceum ( lub szkoły równorzędnej ) na pierwszy okres roku
szkolnego 2020/2021 z przedmiotu „matematyka”: celujący – 6 pkt. , bardzo dobry – 5 pkt.,
dobry – 4 pkt., inna ocena – 0 pkt.
5. Średnia z ocen uzyskanych na pierwszy okres nauki w klasie drugiej liceum ( lub szkoły
równorzędnej ) w roku szkolnym 2020/2021: od 5,51 do 6,00 – 4 pkt. ,
od 5,01 do 5,50 – 3 pkt., od 4,51 do 5,00 – 2 pkt., od 4,01 do 4,50 – 1 pkt.,
4,0 i niższa – 0 pkt.
6. Ocena zachowania na zakończenie nauki w pierwszym okresie roku szkolnego 2020/2021
w klasie drugiej liceum ( lub szkoły równorzędnej ): wzorowe – 3 pkt. , bardzo dobre – 2 pkt.,
dobre – 1 pkt., inna ocena – 0 pkt.
7. Uzyskana w roku szkolnym 2019/2020 lub w roku szkolnym 2020/2021
udokumentowana wysoka ocena indywidualnie wykonanej pracy naukowo-badawczej
lub indywidualnie wykonanego projektu naukowo-badawczego w ramach jednego z niżej
wymienionych szkolnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, w tym
zwłaszcza współorganizowanych i współfinansowanych przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki - MEiN ( dawniej Ministerstwo Edukacji Narodowej - MEN ; brane jest pod uwagę

jedno najwyższe osiągnięcie ): Konkurs Naukowy E(x)plory, Konkurs Unii Europejskiej
dla Młodych Naukowców - EUCYS, inne konkursy prac lub projektów naukowobadawczych organizowane przez parki naukowo-technologiczne lub uczelnie wyższe.
Ocena pracy:
- na etapie ( poziomie ) szkolnym: maksymalnie 5 pkt.,
- na każdym etapie ( poziomie ) ponadszkolnym: maksymalnie 10 pkt.,
8. Uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 stypendium ( naukowego lub artystycznego
albo sportowego za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 ) przyznawanego przez :
samorząd gminy – 2 pkt., samorząd powiatu – 3 pkt., samorząd województwa – 4 pkt.,
MEiN/MEN – 5 pkt. .
9a. Udział w roku szkolnym 2019/2020 lub w roku szkolnym 2020/2021 w etapie
okręgowym ( drugi etap ) olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej lub tematycznej
znajdującej się na liście ogłoszonej na stronie internetowej MEiN/MEN ( brane jest
pod uwagę jedno najwyższe osiągnięcie ): 5 pkt.
9b. Udział w roku szkolnym 2019/20 lub w roku szkolnym 2020/2021 w etapie
ogólnopolskim ( trzeci etap ) olimpiady znajdującej się na liście ogłoszonej na stronie
internetowej MEiN/MEN ( olimpiady przedmiotowe, olimpiady interdyscyplinarne, olimpiady
tematyczne ; brane jest pod uwagę jedno najwyższe osiągnięcie ; w przypadku awansu
do etapu trzeciego olimpiady nie jest brane pod uwagę osiągnięcie z drugiego etapu tej
olimpiady ): awans do etapu krajowego – 10 pkt., tytuł finalisty – 15 pkt. ( w przypadku
niewyłaniania laureatów za tytuł finalisty - 25 pkt. ), tytuł laureata – 25 pkt. .
9c. Udział w roku szkolnym 2019/2020 lub w roku szkolnym 2020/2021 w etapie
okręgowym ( drugi etap ) organizowanej przez państwową uczelnię wyższą olimpiady
przedmiotowej, interdyscyplinarnej lub tematycznej nieznajdującej się na liście ogłoszonej
na stronie internetowej MEiN/MEN ( brane jest pod uwagę jedno najwyższe
osiągnięcie ): 3 pkt.
9d. Udział w roku szkolnym 2019/20 lub w roku szkolnym 2020/2021 w etapie
ogólnopolskim ( trzeci etap ) organizowanej przez państwową uczelnię wyższą olimpiady
nieznajdującej się na liście ogłoszonej na stronie internetowej MEiN/MEN ( olimpiady
przedmiotowe, olimpiady interdyscyplinarne, olimpiady tematyczne ; brane jest pod uwagę
jedno najwyższe osiągnięcie ; w przypadku awansu do etapu trzeciego olimpiady
nie jest brane pod uwagę osiągnięcie z drugiego etapu tej olimpiady ): awans do etapu
krajowego – 6 pkt., tytuł finalisty – 9 pkt. ( w przypadku niewyłaniania laureatów za tytuł
finalisty - 12 pkt. ), tytuł laureata – 12 pkt. .
9e. W ramach kwalifikacji do klasy trzeciej czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
w której od 1 IX 2021 prowadzone będzie nauczanie wg dwuletniego programu matury
międzynarodowej ( Diploma Programme International Baccalaureate Organization-DPIBO )
brane jest pod uwagę tylko jedno najwyższe osiągnięcie kandydata biorącego udział
w olimpiadzie albo olimpiadach wymienionych w punktach: 9a, 9b, 9c , 9d .
10.Udokumentowana praca na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego w roku
szkolnym 2019/2020 i ( lub ) w roku szkolnym 2020/2021 : od 0 pkt. do 9 pkt. ( obowiązują

jednakowe dla wszystkich kandydatów kryteria oceniania ustalone przez koordynatorki
programu CAS realizowanego w ramach DPIBO ).
11a. Przeprowadzona w budynku III LO w Gdyni w języku angielskim rozmowa
kwalifikacyjna: od 0 pkt. do 15 pkt. ( obowiązują jednakowe dla wszystkich kandydatów
kryteria oceniania ustalone przez koordynatorki DPIBO ).
11b1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w budynku
III LO w Gdyni w ramach kwalifikacji do klasy III ib zamiast wymienionej w punkcie 11a
rozmowy będzie brana pod uwagę uzyskana przez kandydata na pierwszy okres roku
szkolnego 2020/2021 w klasie drugiej liceum ( lub szkoły równorzędnej ) ocena z przedmiotu
"język angielski" nauczanego w zakresie :
- dwujęzycznym lub wykładowym: celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 13 pkt.,
dobry – 10 pkt., dostateczny - 6 pkt., inna ocena – 0 pkt.
- każdym innym: celujący – 10 pkt. , bardzo dobry – 8 pkt., dobry – 6 pkt.,
dostateczny - 4 pkt., inna ocena – 0 pkt.
11b2. Uczestnik części ustnej zawodów okręgowych tegorocznej ( rok szkolny 2020/2021 )
lub ubiegłorocznej ( rok szkolny 2019/2020 ) edycji Olimpiady Języka Angielskiego
organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu ( dla uczniów
czteroletnich szkół ponadpodstawowych i trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych )
w sytuacji opisanej w punkcie 11b1 otrzymuje 15 pkt. bez względu na ocenę uzyskaną
z przedmiotu "język angielski" na pierwszy okres roku szkolnego 2020/2021 w klasie
drugiej liceum ( lub szkoły równorzędnej ).
12. MAKSYMALNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA SUMA PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH
WYNOSI 90.

B/ Do klasy III ib uczniowie są kwalifikowani na podstawie sumy
uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w punkcie A/.
1. Liczbę uczniów zakwalifikowanych do klasy III ib ustala Dyrektor III LO w Gdyni
po zasięgnięciu opinii koordynatorów DPIBO oraz biorąc pod uwagę możliwości
organizacyjne i finansowe III LO w Gdyni.
2. Zakodowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy III ib
wraz z uzyskaną przez każdego z nich sumą punktów za wymienione w punkcie A/
osiągnięcia ogłaszana jest w ciągu czternastu dni od daty jej ustalenia ( wejście główne
do III LO w Gdyni, strona internetowa III LO w Gdyni ) .
3.Ostateczny termin złożenia przez ucznia III LO w Gdyni wniosku o zakwalifikowanie
( formularza aplikacyjnego ) do klasy III ib oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia
wymienione w punkcie A/: piątek 19 marca 2021 r. do godz. 15.00 .
4. Ostateczny termin złożenia przez ucznia spoza III LO w Gdyni wniosku
o zakwalifikowanie ( formularza aplikacyjnego ) do klasy III ib oraz dokumentów

potwierdzających osiągnięcia wymienione w punkcie A/: poniedziałek 22 marca 2021 r.
do godz. 15.00 . Ww dokumenty muszą być poświadczone przez dyrektora szkoły
ww ucznia.
5. Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów
to pierwsza połowa kwietnia 2021 roku, tj. 7 lub 8 albo 9 kwietnia 2021 roku. Dokładny
termin zostanie ogłoszony do 31 marca 2021 roku. Dyrektor III LO w Gdyni zastrzega sobie
prawo do zmiany ogłoszonego terminu przeprowadzenia ww rozmowy lub jej odwołania
( por. punkty: 11a, 11b1, 11b2 ).
6. Planowany termin ogłoszenia wyników kwalifikacji do klasy III ib to 23 kwietnia 2021 r.
Dyrektor III LO w Gdyni zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników
kwalifikacji.

C/ Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy III ib rodzic lub opiekun prawny kandydata
może wystąpić do komisji kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza przewodnicząca komisji kwalifikacyjnej w terminie 5 dni od daty
wystąpienia rodzica kandydata lub jego prawnego opiekuna. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy zakwalifikowania, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do zakwalifikowania,
a także liczbę punktów, którą kandydat uzyskał podczas kwalifikacji.
3. Rodzic lub opiekun prawny może wnieść do Dyrektora III LO w Gdyni odwołanie
od rozstrzygnięcia przewodniczącej komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania
uzasadnienia od przewodniczącej komisji kwalifikacyjnej.
4. Dyrektor III LO w Gdyni rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia przewodniczącej komisji
kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania tego odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora III LO w Gdyni służy skarga do sądu administracyjnego.

