REKRUTACJA 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest
utworzenie następujących oddziałów w III Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach.
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Klasa prawnicza
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Klasa medyczna
(biologia, chemia)
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- klasa integracyjna
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j.polski, matematyka,
geografia, informatyka
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j.rosyjski
j.hiszpański
j.angielski
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j.hiszpański
j.niemiecki

j. polski, matematyka,
geografia, biologia

j.polski, matematyka,
biologia, chemia

j.angielski
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j.rosyjski
j.niemiecki
j.angielski
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j.rosyjski
j.niemiecki

j. polski, matematyka,
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j. polski, matematyka,
historia, j.angielski,

1. W obrębie każdej klasy język angielski jest językiem pierwszego wyboru.
2. Jeśli w obrębie danej klasy będzie minimum 16 osób (w klasach integracyjnych 10 osób) chętnych
do nauki wybranego języka, istnieje możliwość utworzenia takiej grupy językowej w danym oddziale.
3. W przypadku gdy na liście przedmiotów punktowanych jest wymieniony więcej niż jeden przedmiot,
do punktacji jest wybierany ten, z którego kandydat otrzymał najlepszą ocenę na świadectwie
gimnazjalnym.

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW
DO III LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
2. Rozporządzenie 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 (DZ.U. z
2017r.poz. 586)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek (DZ. U. z 2017r.poz. 610 )
4. Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
§1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej III L.O. z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach
mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.
§2
1. W terminie do 1 kwietnia 2018 r. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem
kryteriów przyjęć ustalonych w Statucie Szkoły,
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych do szkoły,
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§3
1. Podstawowymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym
kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. C.K.Norwida w Kielcach są:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum,
2) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
3) opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydata,
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną (uczniowie niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy integracyjnej).
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów za następujące kryteria :
1) oceny na świadectwie gimnazjalnym z wybranych zajęć edukacyjnych,

2) osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
3) wynik egzaminu gimnazjalnego.
3.

Ze świadectwa ukończenia gimnazjum uwzględniane będą oceny z następujących zajęć
edukacyjnych:
1) język polski,
2) matematyka,
3) język obcy nowożytny,
4) jeden przedmiot wybrany przez szkołę z grupy przedmiotów humanistycznych lub
matematyczno-przyrodniczych:
- informatyka
- geografia
- fizyka
- chemia
- biologia
- historia
- WOS
§4

Rozporządzenie 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
( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1)
§5
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych – wszystkie terminy w załączniku
(https://kuratorium.kielce.pl/26157/zarzadzenie-nr-swietokrzyskiego-kuratora-oswiatyz-dnia-31-stycznia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzaniapostepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-szko/)

§6
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/ 2019 przedstawiony jest w załączniku:
(http://kuratorium.kielce.pl/16097/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-wsprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-wpostepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20172018-oraz-w/ )

Zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do zeszłego roku :
Nowa strona naboru: dla Kandydata - https:// kielce.e-omikron.pl/.

