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           ZASADY REKRUTACJI do III LO w GDYNI  

      DZIEŃ OTWARTY "GDYŃSKIEJ TRÓJKI"  

     SOBOTA, 9 KWIETNIA 2022 , W GODZ. : 9.00 - 13.00  
            

ZARZĄDZENIE DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI                      

IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie rekrutacji do klas pierwszych liceum 

(rok szkolny 2022/2023).                                                                            
Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ) i zarządzenia nr 10/2022 

Pomorskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego                     

i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ustalam :                      
-typy i rodzaje oddziałów,  

-terminy składania dokumentów oraz rodzaje i terminy sprawdzianów,  

-sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do klas 

pierwszych liceum  

 

1. OFERTA EDUKACYJNA   
 

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzonych  sześć oddziałów klasy pierwszej dla absolwentów 

szkół podstawowych. 

1.1. KANDYDAT DO III LO W GDYNI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO KAŻDEGO ZE WSZYSTKICH 
TYPÓW I RODZAJÓW ODDZIAŁÓW PROWADZONYCH PRZEZ LICEUM.  
 
1.1.1. Typy oddziałów (grup w oddziałach):                                       
-dwujęzyczny z językiem angielskim ( nie dotyczy klas: "MATFIZ" oraz "MATINFO" ),                                                                                                                                       
-niedwujęzyczny,                                
-wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji. 

1.1.1.1. Ostateczna decyzja w sprawie utworzenia, struktury i liczebności ww typów oddziałów,                                     
w tym grup, zostanie podjęta na podstawie analizy osiągniętych przez kandydatów wyników                               
ze sprawdzianu kompetencji językowych oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.  

1.1.2. Oferowane profile edukacyjne w ramach nauki w sześciu oddziałach klas pierwszych:                          

-„biologiczno-chemiczny”(BIOCHEM),                                                                                 

-„matematyczno-geograficzny”(MATGEO) z zajęciami w zakresie "ekonomii w praktyce",                                                                                                

-„humanistyczny”(HUM) z zajęciami do wyboru w zakresie: prawa lub sztuki albo filozofii,                                      

-„matematyczno-fizyczny”(MATFIZ), w tym grupy: matematyczna-olimpijska, matematyczna-rozszerzona, 

-„matematyczno-informatyczny”(MATINFO), w tym grupy olimpijskie: informatyczna, matematyczna,                       

-„matematyczno-polonistyczny" (MATPOL)        

  dla kandydatów, którzy już w 2022 roku są zdecydowani na edukację w ramach  

  International Baccalaureate Organization ( Organizacji Matury Międzynarodowej ),  

  w tym realizację dwuletniego diploma programme w III oraz IV klasie 4-letniego liceum 

  ogólnokształcącego. Edukacja w tej klasie odbywa się w strukturze organizacyjnej Gdynia 

  IB World School 0704 (IB - International Baccalaureate: matura międzynarodowa)  

  stanowiącej integralną część III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

  im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. 

1.1.2.1. Klasy trzecia i czwarta " international baccalaureate diploma programme " - "ibdp"   

O zakwalifikowanie do klasy III "dpibo" może ubiegać się, na podstawie określanych każdego roku                    

przez Dyrektora III LO w Gdyni zasad kwalifikacji, uczeń z każdej klasy drugiej 4-letniego III LO w Gdyni, 

a także każdy uczeń z innej szkoły ponadpodstawowej albo szkoły typu podobnego do ww, jeżeli spełnia 

określane każdego roku kryteria kwalifikacji do klasy "ibdp". Realizacja nauki w ramach " international 

baccalaureate diploma programme " odbywa się w III i IV klasie III LO w Gdyni. 

1.2. ŁĄCZENIE NAUKI W LICEUM Z NAUKĄ NA UNIWERSYTECIE I POLITECHNICE. 

1.2.1. Wybitnie pracowity i zdolny uczeń z każdej klasy może łączyć edukację w III LO w Gdyni z edukacją                       

 w ramach:                                                   

-zajęć na uniwersytecie lub politechnice na podobnych zasadach jak studenci,                                                              

-dodatkowych zajęć dydaktycznych, a także naukowych prowadzonych na poziomie akademickim                               

na uczelni wyższej lub w III LO w Gdyni przez pracowników naukowych lub nauczycieli III LO w Gdyni,                     
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-planowych zajęć w szkole muzycznej, w tym m.in. zlokalizowanej niedaleko III LO w Gdyni,                                      

-zajęć/treningów realizowanych w klubach sportowych.  

1.2.2. Ww uczniowie mogą ubiegać się o indywidualny tok nauki, a także mogą uczyć się                                         

wg indywidualnego programu nauki.                                                                        

                                           

1.3. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RÓŻNYCH ODDZIAŁACH ( GRUPACH ) ORAZ NAUCZANIE 

WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM W ODDZIAŁACH ( GRUPACH ) DWUJĘZYCZNYCH                     

I MIĘDZYNARODOWYCH.          

1.3.1. Z uwagi na poziom znajomości języka angielskiego każdy oddział dzielony jest na grupy,                  

tj. na: grupę podstawową ( uczniowie z podstawową znajomością języka angielskiego ) albo grupę 

rozszerzoną ( uczniowie ze znajomością języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ) lub grupę 

dwujęzyczną ( uczniowie ze znajomością języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym ). W klasach                   

lub oddziałach "matury międzynarodowej" ( "ibdp" ) nauczanie języka angielskiego prowadzone jest                        

na poziomie dwujęzycznym albo na poziomie wykładowym umożliwiającym przystąpienie do matury 

międzynarodowej zdawanej w języku angielskim.                                                                                     

                                    

1.3.2. Dla uczniów z oddziałów/grup dwujęzycznych nauczanie języka angielskiego odbywa się                              

na poziomie dwujęzycznym, a wybrane lekcje mogą być realizowane dwujęzycznie ( w języku angielskim                     

i w języku polskim ) co najmniej z dwóch spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, 

fizyka, geografia (oprócz geografii Polski), historia (oprócz historii Polski), informatyka, matematyka, 

plastyka, sztuki wizualne, wiedza o społeczeństwie.             

                                        

1.3.3. Zgodnie z programami nauczania International Baccalaureate Organization ( Organizacji Matury 

Międzynarodowej ) w klasach "ibdp" nauczanie języka angielskiego prowadzone jest na poziomie 

rozszerzonym wykładowym, a w języku angielskim są prowadzone lekcje z teorii wiedzy, a także,                        

na poziomach wymagań: standardowym oraz wyższym, lekcje z co najmniej czterech spośród 

następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia (oprócz geografii Polski), historia 

(oprócz historii Polski), matematyka, systemy środowiska, sztuki wizualne. Każdy uczestnik "ibdp" 

zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięć w ramach "pracy na rzecz środowiska".  

1.4. INNE JĘZYKI OBCE.          

                             

1.4.1. Obok języka angielskiego nauczanymi w III LO w Gdyni nowożytnymi językami obcymi są: 

francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Jeżeli w tygodniowym planie lekcji jest taka możliwość,                           

to uczeń może uczęszczać na zajęcia z kolejnego języka obcego, w tym w ramach zajęć dodatkowych                          

( koła zainteresowań ). 

1.5. OPIS RODZAJÓW ODDZIAŁÓW.  

1.5.1."BIOCHEM" oznaczany literą "B" : uniwersytecki „biologiczno-chemiczny"; przedmioty nauczane                   

w zakresie rozszerzonym: biologia oraz chemia i ewentualnie dodatkowo: matematyka lub fizyka 

realizowane w zakresie rozszerzonym; w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych przedmioty kierunkowe 

realizowane będą z rozbudowaną częścią laboratoryjną i nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi; klasa dla 

uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, 

skutecznym udziałem w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, j.ang. oraz innych, a także skutecznym 

przygotowaniem do matury krajowej                  i studiowaniem w kraju lub poza jego granicami, m.in.: medycyny, 

weterynarii, biotechnologii, biologii, ekologii, psychologii, organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia itd. itp.                                                                                                                                                                                     

1.5.2."MATGEO" oznaczany literą "E" : uniwersytecki „matematyczno-geograficzny”; przedmioty nauczane 

we współpracy z firmami High-Tech oraz uczelniami wyższymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

geografia, w tym systemy informacji geograficznej-GIS , a także przedsiębiorczość ze szczególnym 

uwzględnieniem założenia i prowadzenia własnej firmy, a także dodatkowo nauczana ekonomia w praktyce 

i ewentualnie psychologia biznesu; klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ 

naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem, w tym w ramach olimpiad naukowych 

( wiedzy ekonomicznej,przedsiębiorczości, statystycznej, jęz. angielskiego, geograficznej, historycznej i pokrewnych ),                          

do matury krajowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami, m.in.: ekonomii, geodezji, geologii, kartografii, 

geoinformatyki, prawa, marketingu, rozwoju regionalnego, geografii, historii, europeistyki, stosunków 

międzynarodowych, rachunkowości, dziennikarstwa, zarządzania firmą lub przestrzenią geograficzną ( w tym miejską ) 

lub funduszami UE itd. itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.5.3."HUM" oznaczany literą "H" : uniwersytecki „humanistyczny”; przedmioty nauczane we współpracy  

z uczelniami wyższymi w zakresie rozszerzonym: język polski, historia , a także ewentualnie dodatkowo: 

wiedza o społeczeństwie /w tym edukacja prawnicza, podstawy prawa / lub filozofia ; w miarę możliwości 

finansowych i organizacyjnych będą prowadzone zajęcia z przedmiotu lub przedmiotów z grupy: kolejny 



3 
 

język obcy, historia sztuki/muzyki, filmoznawstwo, teatrologia; klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: 

realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem,                                           

w tym w ramach olimpiad naukowych ( literatury i języka polskiego, geografii, języków obcych, historii i pokrewnych, 

filozofii, artystycznej, prawniczej ), do matury krajowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami, m.in.: prawa, 

literatury, filologii polskiej, filologii angielskiej( innych języków obcych ), lingwistyki, filozofii, historii, psychologii, 

historii sztuki, ekonomii, dziennikarstwa, filmoznawstwa, aktorstwa, teatrologii, kulturoznawstwa, organizacji i 

zarządzania instytucjami kultury itd. itp.                                                                                                                                                                                                                                              

1.5.4."MATFIZ" oznaczany literą "M" : ODDZIAŁ, W KTÓRYM REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA 

WYMAGA OD KANDYDATÓW SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI W ZAKRESIE 

MATEMATYKI I DODATKOWO FIZYKI LUB CHEMII ; oddział  uniwersytecko-politechniczny „matematyczno-

fizyczny/chemiczny”; w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych przedmioty w zakresie 

rozszerzonym nauczane będą we współpracy z firmami High-Tech oraz uczelniami wyższymi: fizyka, 

matematyka lub chemia, a także ewentualnie dodatkowo: technologia kosmiczna, robotyka lub j.ang.                      

oraz ekonomia w praktyce; nauczanie fizyki oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów naukowych; 

klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów 

kierunkowych, skutecznym przygotowaniem, w tym w ramach olimpiad naukowych ( matematycznej, astronomicznej, 

fizycznej, chemicznej, wiedzy technicznej, informatycznej, elektronicznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, 

wiedzy o biznesie i innowacjach itd. ), do matury krajowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami, m.in.: 

matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, 

zarządzania, ekonomii itd. itp. 

1.5.4.1. Przyjęci do oddziału MATFIZ uczniowie wybitnie uzdolnieni matematycznie, w tym laureaci i finaliści Olimpiady 

Matematycznej Juniorów oraz laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez kuratora oświaty mają 

możliwość realizowania akademickiego programu matematyki w tzw. GRUPIE MATEMATYKI OLIMPIJSKIEJ prowadzonej 

we współpracy z wybitnymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz laureatami 

ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad albo konkursów matematycznych – absolwentami III LO w Gdyni. 

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników rekrutacji do III LO w Gdyni                    

oraz opinii nauczycieli matematyki. 

1.5.5. "MATINFO" oznaczany literą "P" : ODDZIAŁ, W KTÓRYM REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA 

WYMAGA OD KANDYDATÓW SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI W ZAKRESIE 

MATEMATYKI ORAZ INFORMATYKI; oddział uniwersytecko-politechniczny „matematyczno-informatyczny”; 

w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych przedmioty w zakresie rozszerzonym nauczane będą                  

we współpracy z firmami High-Tech oraz uczelniami wyższymi : matematyka oraz informatyka                                     

i ewentualnie dodatkowo: fizyka, chemia, robotyka, a także ekonomia w praktyce;  nauczanie informatyki 

oraz matematyki prowadzone także w ramach obozów sportowo-matematyczno-informatycznych; klasa dla uczniów 

zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym 

przygotowaniem, w tym w ramach olimpiad naukowych ( matematycznej, informatycznej, astronomicznej, fizycznej, 

chemicznej, wiedzy technicznej, elektronicznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, wiedzy o biznesie i 

innowacjach itd. ), do matury krajowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami, m.in.: matematyki, informatyki, 

astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, biotechnologii, zarządzania, ekonomii itd. 

itp. 

1.5.5.1. Przyjęci do klasy MATINFO uczniowie wybitnie uzdolnieni matematycznie, w tym laureaci i finaliści Olimpiady 

Matematycznej Juniorów oraz laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez kuratora oświaty, mają 

możliwość realizowania akademickiego programu matematyki w tzw. GRUPIE MATEMATYKI OLIMPIJSKIEJ prowadzonej 

we współpracy z wybitnymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz laureatami 

ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad albo konkursów matematycznych – absolwentami III LO w Gdyni. 

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników rekrutacji do III LO w Gdyni                  

oraz opinii nauczycieli matematyki. 

1.5.5.2. Przyjęci do klasy MATINFO uczniowie wybitnie uzdolnieni w zakresie informatyki, w tym laureaci i finaliści 

Olimpiady Informatycznej Juniorów lub Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej, mają możliwość realizowania 

akademickiego programu informatyki w tzw. GRUPIE INFORMATYKI OLIMPIJSKIEJ prowadzonej we współpracy                                          

z wybitnymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz laureatami 

ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad albo konkursów informatycznych – absolwentami III LO                                  

w Gdyni. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników rekrutacji do III LO                     

w Gdyni oraz opinii nauczycieli informatyki. 

1.5.6. "MATPOL" oznaczany literą "Z" : oddział jest ofertą dla kandydatów, którzy są zdecydowani                        

już w 2022 roku na edukację w ramach  International Baccalaureate Organization ; przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym przez dwa pierwsze lata nauki to: język polski, matematyka,                    

język angielski , a przez dwa ostatnie lata nauki przedmioty wybrane zgodnie z wymaganiami international 
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baccalaureate diploma programme - "ibdp" ; przedmioty nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi; 

klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów 

kierunkowych oraz innych, a także skutecznym przygotowaniem, w tym w ramach olimpiad i konferencji naukowych, 

do matury międzynarodowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami (por. punkty 1.1.2. oraz 1.1.2.1.) 

2. Terminy składania dokumentów i prowadzenia rekrutacji.  

   DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY                  

SOBOTA, 9 KWIETNIA 2022 , W GODZ. : 9.00 - 13.00 

2.1. Niezbędnym elementem rozpoczęcia ostatecznego procesu rekrutacji do III LO w Gdyni jest założenie 

konta elektronicznego na stronie internetowej „REKRUTACJA ELEKTRONICZNA”.  Dotyczy to wszystkich 

bez wyjątku kandydatów. Termin rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej to 9 maja 2022 r. od godz. 8:00. 

Dokładne informacje zostaną opublikowane na specjalnie utworzonej  do celów rekrutacji stronie 

internetowej firmy Vulcan.  

2.1.1. Od 9 kwietnia 2022 r. (sobota) do 31 maja 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00: złożenie do sekretariatu 

szkoły DEKLARACJI WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI w III LO w Gdyni ( do pobrania od 1 kwietnia 2022 r. 

(piątek ) ze strony internetowej: WWW.LO3.GDYNIA.PL ) - dotyczy każdego kandydata, który ma zamiar 

przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych ( język angielski ) oraz sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych ( matematyka ), w tym także kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do tych 

sprawdzianów z uwagi na uzyskany tytułu laureata albo finalisty właściwego konkursu przedmiotowego 

lub olimpiady przedmiotowej.  

2.1.2. Od 9 kwietnia 2022 r. (sobota) do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00: złożenie                 

do sekretariatu szkoły DEKLARACJI WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI w III LO w Gdyni ( do pobrania ze strony 

internetowej: WWW.LO3.GDYNIA.PL ) - dotyczy każdego kandydata, który nie jest wymieniony w punkcie 

2.1.1. , czyli ubiegającego się o przyjęcie TYLKO do oddziałów/grup niedwujęzycznych: "BIOCHEM",                      

a także "HUM" i "MATGEO". 

2.2. Od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do 31 maja 2022 r. ( wtorek) do godz. 15.00: złożenie pobranego 

ze strony internetowej obsługującej rekrutację elektroniczną w Gdyni WNIOSKU (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) ,w tym ewentualna zmiana wniosku, o PRZYJĘCIE do 

liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - dotyczy każdego kandydata, który przystępuje                      

do sprawdzianu kompetencji językowych ( język angielski ; dotyczy każdego kandydata do oddziału 

dwujęzycznego lub grupy dwujęzycznej ) i/lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ( matematyka ; 

dotyczy każdego kandydata do oddziałów: "MATFIZ" i "MATINFO" ), w tym także każdego kandydata 

zwolnionego z obowiązku przystąpienia do ww sprawdzianów z uwagi na uzyskany tytułu laureata                         

lub finalisty właściwego konkursu przedmiotowego lub uzyskany tytuł finalisty albo laureata właściwej 

olimpiady przedmiotowej.  

2.3. Od 16 maja 2022 r. ( poniedziałek ) do 20 czerwca 2022 r. ( poniedziałek ) do godz. 15.00:                               
złożenie WNIOSKU (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) ,w tym 
ewentualna zmiana wniosku, o PRZYJĘCIE do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - dotyczy 
każdego kandydata, który nie jest wymieniony w punkcie 2.2. , czyli ubiegającego się o przyjęcie TYLKO                 
do oddziałów/grup niedwujęzycznych: "HUM" oraz "BIOCHEM", a także "MATGEO". 
                                                                                                                                                                     
2.4. Dokumentami składanymi przez kandydatów są:  
- DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI w III LO w Gdyni ( część A oraz część B ), 
- WYDRUK „WNIOSEK o PRZYJĘCIE KANDYDATA do SZKOŁY PONADPODSTAWOEJ” ze STRONY 
INTERNETOWEJ „REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ” – tylko w przypadku, gdy III LO w Gdyni jest szkołą 
pierwszego wyboru,  
- poświadczone przez dyrektora szkoły kandydata kopie zaświadczeń o tytule laureata lub finalisty 
właściwych konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium oświaty z danego województwa 
oraz właściwych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
- podanie o przyjęcie do internatu ( dot. zainteresowanych).  
 
 
2.5. Od 1 czerwca 2022 r. ( środa ) do 2 czerwca 2022 r. ( czwartek ) – SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH oraz KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO III LO W GDYNI. Arkusze 
sprawdzianów pisanych przez kandydatów są kodowane.  
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2.5.1. 1 czerwca 2022 r. ( środa ) godz. 15.00:                                                                                                     
 
-PISEMNY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (JĘZYK ANGIELSKI) DLA KANDYDATÓW                                       
DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW/KLAS/GRUP DWUJĘZYCZNYCH  (KANDYDACI PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ 
PRZYBORY DO PISANIA). 
 
2.5.1.1. Termin dodatkowy ww sprawdzianu: 13 czerwca 2022 ( poniedziałek ), godz. 15.00 - tylko                              
dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym 
terminie.   
  
2.5.2. W dn. 2 czerwca 2022 r. ( czwartek ) godz. 15.00:  
 
-PISEMNY SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH (MATEMATYKA) DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW: 
„MATFIZ” i „MATINFO” (KANDYDACI PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ PRZYBORY DO PISANIA ORAZ LINIJKĘ, EKIERKĘ 
I KĄTOMIERZ ).  
 
2.5.2.1. Termin dodatkowy ww sprawdzianu: 14 czerwca 2022 ( wtorek ), godz. 15.00 - tylko                              
dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym 
terminie.   
                       
2.5.3. Z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu z języka angielskiego zwolnieni są finaliści i laureaci 
właściwego konkursu organizowanego przez kuratora oświaty z danego województwa oraz finaliści                          
i laureaci właściwej olimpiady języka angielskiego, której organizator ma podpisaną odpowiednią umowę              
z Ministerstwem Edukacji Narodowej-MEN. Zwolnienie oznacza uzyskanie maksymalnej liczby punktów                           
ze sprawdzianu.   
 
2.5.4. Z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu z matematyki zwolnieni są finaliści i laureaci właściwej 
olimpiady matematycznej lub fizycznej albo informatycznej, której organizator ma podpisaną odpowiednią umowę 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu zwolnieni są także laureaci 
wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego przez kuratora oświaty w danym 
województwie. Zwolnienie oznacza uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu.  
 
2.6. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych MEN: biologicznej, chemicznej, fizycznej                                   
i matematycznej oraz laureaci konkursów przedmiotowych: matematycznego, biologicznego, chemicznego                
i fizycznego organizowanych przez kuratora oświaty w danym województwie są przyjmowani do oddziału 
„BIOCHEM” bez względu na uzyskaną liczbę punktów rekrutacyjnych.  
 
2.6.1. Laureaci lub finaliści każdej z olimpiad przedmiotowych MEN oraz laureaci każdego z konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do oddziału „MATGEO” lub "HUM"                       
bez względu na uzyskaną liczbę punktów rekrutacyjnych. 
 
2.6.2. Każdy z wymienionych w powyższych punktach ( 2.5.3., 2.5.4. , 2.6. , 2.6.1. ) laureatów i finalistów                           
ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez niego tytułu laureata                    
lub finalisty najpóźniej do 30 maja 2022 ( poniedziałek ) do godz. 12.00. 
 
2.7. Do 15 czerwca 2022 r. ( środa ) do godz. 18.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji językowych 
(JĘZYK ANGIELSKI) oraz listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień 
kierunkowych (MATEMATYKA). Dotyczy także kandydatów piszących ww sprawdziany w terminie 
dodatkowym, tj. 13 i 14 czerwca 2022 r.  
 
2.7.1. Punkty uzyskane przez kandydata za dany sprawdzian kompetencji językowych oraz/lub za dany 
sprawdzian uzdolnień kierunkowych są przeliczane na punkty rekrutacyjne i wliczane do ogólnej sumy 
punktów rekrutacyjnych kandydata ubiegającego o przyjęcie do danego oddziału, klasy lub grupy.                           
O sposobie przeliczania ww punktów decyduje szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie oceny poziomu 
wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów na danym sprawdzianie. 
 
2.7.2. Wyniki z ww sprawdzianów stanowią podstawę kwalifikacji do danego typu lub rodzaju oddziału 
(grupy).  
 
2.7.3. Przewodniczący danej komisji rekrutacyjnej w porozumieniu z jej członkami określi w odniesieniu                    
do każdego ze sprawdzianów najniższą sumę punktów, która kwalifikuje wstępnie każdego kandydata       
do danego typu lub rodzaju oddziału/klasy/grupy. 
 
2.7.4. Ostateczne zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata do III LO w Gdyni , w tym do danego 
oddziału, następuje na podstawie uzyskanej przez niego sumy punktów rekrutacyjnych, w tym przede 
wszystkim za oceny oraz inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także 
za wyniki z egzaminu ósmoklasisty zapisane na właściwym zaświadczeniu wydanym przez daną okręgową 
komisję egzaminacyjną. 
 
2.7.4.1. Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci z największą liczbą punktów i kandydaci 
przyjęci na podstawie odrębnych przepisów. 
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2.7.4.2. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają:  
 
a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia                           
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,                          
w tym poradni specjalistycznej, 
  
 
b. kandydaci w szczególnej sytuacji , np.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata;  
2) niepełnosprawność kandydata;  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
7) sprawowanie nad kandydatem pieczy zastępczej,  

c. kandydaci z większą sumą punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki oraz języka 
polskiego. 
 
2.8. Do godz. 12.00 do 17 czerwca 2022 r. , (piątek) - składanie do sekretariatu III LO w Gdyni 
adresowanych do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej III LO w Gdyni odwołań oraz próśb                
o wgląd do ocenionych sprawdzianów. Dotyczy także kandydatów piszących sprawdziany w terminie 
dodatkowym.  
 
2.8.1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej rozpatruje odwołania od wyników ww sprawdzianów                             
oraz prośby o wgląd do ocenionych sprawdzianów do 20 czerwca 2022 r., poniedziałek,  do godz. 15.00.                    
Powyższe dotyczy kandydatów piszących sprawdziany w terminie pierwszym oraz w terminie dodatkowym. 
 
2.8.1.1. Prawo wglądu do ocenionego sprawdzianu pisemnego przysługuje tylko kandydatowi do III LO w Gdyni                           
oraz jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez/lub z udziałem 
pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez kandydata lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2.8.2. Wniosek o wgląd do ocenionego pisemnego sprawdzianu adresuje się do Przewodniczącego Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej w III LO w Gdyni. Wniosek może być złożony osobiście przez kandydata lub osobę występującą                               
w imieniu kandydata albo przesłany do sekretariatu pocztą tradycyjną tudzież elektroniczną.    

2.8.3. Wniosek o wgląd można złożyć w dowolnej formie pisemnej. We wniosku o wgląd należy wpisać: 
             
 a. imię i nazwisko kandydata         
 b. PESEL kandydata          
 c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz -jeżeli to 
  tylko możliwe - adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób 
  kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym 
  terminie wglądu          
 d. nazwę sprawdzianu, którego wgląd dotyczy. 

2.8.4. Termin oraz miejsce wglądu określa Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i ogłasza to na stronie 

internetowej szkoły ( zakładka: „AKTUALNOŚCI” ) oraz na tablicy informacyjnej "REKRUTACJA" przy wejściu głównym do 

szkoły. 

2.8.5. Arkusze sprawdzianów są przechowywane w szkole przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników sprawdzianów.  

2.8.6. Zasady wglądu: 

a. Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu.            

b. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się arkusz sprawdzianu w formie, w jakiej został przekazany przez 
zdającego i oceniony przez uprawnionego członka Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Przed udostępnieniem pracy do 
wglądu zabezpiecza się przed nieuprawnionym ujawnieniem dane osobowe nauczyciela, który oceniał sprawdzian  

c. Czas wglądu do jednego arkusza sprawdzianu wyznaczony przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 
nie może być krótszy niż 5 minut.          
                                                                                                               
d. Podczas wglądu obecny jest uprawniony członek Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Po sprawdzeniu danych osobowych 
osoby/osób dokonujących wglądu, osoba przeprowadzająca wgląd upewnia się, czy osoba dokonująca wglądu 
zapoznała się z zasadami przeprowadzania wglądu. Osobie dokonującej wglądu należy udostępnić  arkusz sprawdzianu 
oraz rozwiązania i schematy punktowania. Po zakończonym wglądzie odnotowuje się realizację wglądu, a osoba 
dokonująca wglądu potwierdza to własnoręcznym podpisem na liście obecności osób uprawnionych do wglądu. 
                                                                                                                                                         
e. Oceniony sprawdzian nie może być kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie 
dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć całego sprawdzianu lub jakiejkolwiek jego części.            

f. Podczas wglądu nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.                                                  
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g. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu wykorzystując materiały przekazane 
przez szkołę. Osobom dokonującym wglądu zapewnia się kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez 
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej). Podczas sporządzania notatek osoby dokonujące wglądu nie mogą 
korzystać z własnych materiałów i przyborów do pisania. 

2.8.7. Zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy. Weryfikacja sumy punktów uzyskanych                     
za sprawdzian. 

Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona zgłasza zastrzeżenia dotyczące oceny arkusza sprawdzianu, w tym liczby 
przyznanych punktów, upoważniony przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej członek tej komisji 
sporządza odpowiednią notatkę zawierającą m.in. propozycję ewentualnej zmiany (podwyższenia albo obniżenia) lub 
utrzymania oceny arkusza sprawdzianu. Na podstawie treści przekazanej notatki Przewodniczący Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej podejmuje niezwłocznie decyzję w sprawie ostatecznej oceny arkusza sprawdzianu. Decyzja 
ta jest przekazywana uprawnionym osobom i/lub ogłaszana na tablicy informacyjnej "Rekrutacja"                            
przy wejściu głównym do szkoły i/albo na stronie internetowej III LO w Gdyni najpóźniej do 22 czerwca 
2022 r, środa ,  do godz. 15.00. W przypadku takiej konieczności stosowne zmiany nanosi się                                 
w dokumentacji sprawdzianu oraz systemach informatycznych wykorzystywanych podczas rekrutacji. 

2.8.8. Dyskwalifikacja kandydata do szkoły. 

2.8.8.1. Kandydat do klasy pierwszej zostaje zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia przez Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną nagannego zachowania podczas pisania sprawdzianu, w tym zwłaszcza korzystania przez kandydata                      
z urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych źródeł informacji albo innych urządzeń względnie przyborów .
                          
2.8.8.2. Jeżeli naganne zachowanie kandydata zakłóca przebieg sprawdzianu, to kandydat jest wypraszany                               
z pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wyproszenie kandydata jest równoznaczne z jego 
dyskwalifikacją. 

2.8.8.3. Dyskwalifikacja kandydata oznacza uzyskanie przez niego 0 punktów z każdego z arkuszy sprawdzianu.   
 
2.9. Od 24 czerwca 2022r. ( piątek ) do 11 lipca 2022 r. (poniedziałek ) do godz. 15.00 ( a w szczególnie 
uzasadnionym przypadku do 13 lipca 2022 r. /środa/ do godz. 15.00 ):  
 
Uzupełnienie WNIOSKU o PRZYJĘCIE do III LO w Gdyni poprzez dostarczenie przez każdego kandydata                       
do sekretariatu III LO w Gdyni kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia                  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku kandydatów spoza gdańsko-gdyńskiego obszaru 
metropolitalnego oraz gmin bezpośrednio z tym obszarem sąsiadujących dopuszcza się możliwość 
przesłania kopii pocztą elektroniczną (skan). Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora szkoły 
ukończonej przez kandydata. 
 
2.9.1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEiN oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w danym województwie zamiast kopii 
dostarczają: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.    

2.10. Do 13 lipca 2022 r. , środa - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie                              
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 
 
2.11. Do 20 lipca 2022 r. ( środa ) -  postępowanie szkolnej komisji rekrutacyjnej, w tym m.in. weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez właściwy organ 
administracji samorządowej okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  
 
2.12.  21 lipca 2021 r. , czwartek, do godz. 17.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy uzyskali prawo przyjęcia do III LO w Gdyni oraz 
listy kandydatów niezakwalifikowanych. 
 
             
2.13. Od piątku 22 lipca 2022 r. do czwartku 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00:  potwierdzenie woli przyjęcia                 
do III LO w Gdyni poprzez dostarczenie do sekretariatu III LO w Gdyni oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 
złożone w sekretariacie III LO w Gdyni w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do III LO w Gdyni ( dot. 
laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEiN oraz laureatów konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty w danym województwie )    

Brak tak rozumianego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z nauki w III LO w Gdyni.                                          
Ponadto kandydaci dostarczają:  

-3 PODPISANE FOTOGRAFIE,                               
-KOPIĘ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA,                                                  
-KARTĘ INFORMACYJNĄ.          
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2.14. W piątek 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do III LO w Gdyni na podstawie złożonych przez nich oryginałów 
dokumentów wymienionych w punkcie 2.13., a także listy kandydatów nieprzyjętych do III LO w Gdyni.   

2.15. Do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 wystąpienie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata                         
do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do III LO w Gdyni. 

2.15.1. Sporządzenie i przekazanie, tylko zainteresowanym bezpośrednio, przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

2.15.2. Wniesienie do dyrektora III LO w Gdyni odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                     
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odmowy przyjęcia. 

2.15.3.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni 
od dnia  złożenia odwołania do dyrektora szkoły i przekazuje odpowiedź na odwołanie ich autorom lub jego 
autorowi.   

2.15.4. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.                     

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych zajęć edukacyjnych, a także sposób punktowania wyników egzaminu 

ósmoklasisty oraz innych osiągnięć kandydata określa: 

opublikowane w Dz.U. z dn. 21 marca 2017 r. poz. 610 Rozporządzenie MEN z dn. 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                  
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( na podst. art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - 
Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 )  
 
3.1. O przyjęciu kandydata do III LO w Gdyni decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych                                      
za wyniki na egzaminie ósmoklasisty oraz za oceny tudzież inne osiągnięcia szkolne wpisane                                 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych                                 
za ww egzaminy i osiągnięcia wynosi 200. 

3.2. DWA WYBRANE, OBOK JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI, ZAJĘCIA EDUKACYJNE-PRZEDMIOTY                  
w odniesieniu do NIŻEJ PODANYCH RODZAJÓW ODDZIAŁÓW LUB GRUP KLAS PIERWSZYCH III LO                            
w GDYNI:  

- "B" - "BIOCHEM" (biologiczno-chemiczna): JĘZ.ANGIELSKI,  BIOLOGIA 

- "E" - ”MATGEO”  (matematyczno-geograficzna): JĘZ.ANGIELSKI,          GEOGRAFIA 

- "H" - "HUM"        (humanistyczna): JĘZ.ANGIELSKI,          HISTORIA 

- "M" - "MATFIZ"  (matematyczno-fizyczna): JĘZ.ANGIELSKI,               FIZYKA 

- "P" - "MATINFO"(matematycz.-informatyczna): JĘZ.ANGIELSKI,              FIZYKA 

- "Z" - ”MATPOL”  (matematyczno-polonistyczna): JĘZ.ANGIELSKI,          GEOGRAFIA 

 

4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na 

stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP 

w Gdyni. 
 

                 Dyrektor III LO w Gdyni 
 
Gdynia, 28 lutego 2022 roku. 
                Wiesław Kosakowski 
 

UWAGA!  

DEKLARACJA WOLI ROZPOCZĘCIA NAUKI w III LO w Gdyni ( część A oraz część B ), karta informacyjna                    

i podanie o przyjęcie do internatu są DO POBRANIA ZE STRONY: WWW.LO3.GDYNIA.PL ( zakładka "Strefa 

kandydata/Profile klas i rekrutacja", a następnie: "Rekrutacja do III LO" , a dodatkowo dla 

zainteresowanych: "Rekrutacja do Internatu przy III LO" ). WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT 

REKRUTACJI MOŻNA UZYSKAĆ TAKŻE W SEKRETARIACIE SZKOŁY   tel.: ( 58 ) 622 – 18 – 33                                                

lub 725-269-837 ; e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl 

mailto:sekretariat@lo3.gdynia.pl

