
 
Szkolny Regulamin Rekrutacji 

do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu 
na rok szkolny 2014/2015 

 
opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu na podstawie ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), ustawy z dnia   
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw      
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15) oraz  Zarządzenia nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przyjmowania do publicznych 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. 

 
§ 1  

 
Regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, które w pierwszym etapie 
rekrutacji jest objęte elektronicznym systemem rekrutacji koordynowanym przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
 

§ 2 
 

O przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 
gimnazjum. 

 
§ 3 

 
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły ponadgimnazjalnej 

(max. 3) składa dokumenty w każdej szkole, według kolejności swoich wyborów, 
zaczynając od szkoły trzeciego wyboru. 

2. Podanie o przyjęcie do szkoły przyjmowane jest tylko na formularzu urzędowym, który 
kandydat pobiera w gimnazjum lub ze strony internetowej https://ponadgimnazjalne-
kalisz.nabory.pl/ 

3. Kandydat, dla którego III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest szkołą 
drugiego lub trzeciego wyboru, składa podanie w terminie określonym w § 7. 
Potwierdzeniem przyjęcia dokumentów jest pieczątka szkoły i podpis osoby 
przyjmującej dokumenty na karcie pomocniczej, którą pobiera w gimnazjum. 

4. Kandydat, dla którego III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest szkołą 
pierwszego wyboru, składa w terminie określonym w § 7:  

a. podanie o przyjęcie na formularzu urzędowym, 
b. kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym z pieczątkami szkół 

drugiego i trzeciego wyboru, 
c. kwestionariusz osobowy wg wzoru szkolnego, 
d. zaświadczenia uprawniające do skorzystania z preferencji:  

         - oryginały dyplomów laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych lub 
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 



 
ponadwojewódzkim wymienionych w załączniku do zarządzenia 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 

                 - oryginały zaświadczeń o innych osiągnięciach artystycznych, sportowych lub  
innych na szczeblu co najmniej powiatowym wymienionych w załączniku jak 
wyżej, 

                   -  opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, 
5. Kandydat dostarcza do wybranej szkoły, najpóźniej do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00,    

poświadczone przez dyrektora  gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum      
i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
Kandydat składa dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru, jeżeli dwie pozostałe 
szkoły objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji (na terenie miasta 
Kalisza).  

6. Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do szkoły, kandydat potwierdza wolę 
podjęcia nauki w danym oddziale poprzez dostarczenie, najpóźniej do 7 lipca 2014 r.   
do godz. 13.00:  

a. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
b. oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 
c. karty zdrowia i karty szczepień, 
d. trzech aktualnych fotografii podpisanych na odwrocie ołówkiem. 

7. Kandydaci składają dokumenty w terminach określonych w § 7 w sekretariacie szkoły 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. 

 
§ 4 

 

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów 
odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie 

1. liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 max 12 
punktów 
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 2. 
liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego 
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2  
(z wyłączeniem języka polskiego) 

max 12 
punktów 

3. 
liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego 
przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2  
(z wyłączeniem języka polskiego)  

max 12 
punktów 

4. 
liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego 
przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 
(z wyłączeniem języka polskiego) 

max 12 
punktów 

5. świadectwo z wyróżnieniem 8 punktów 



 

6. 
 

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim  
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 12 pkt.): 

- języka polskiego, 
- języka niemieckiego, 
- języka rosyjskiego, 
- języka francuskiego, 
- języka angielskiego, 
- geografii, 
- chemii, 
- fizyki, 
- historii, 
- matematyki, 

max 24 punkty 

 
 

- biologii, 
- wiedzy o społeczeństwie pn. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej; 

- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa przedmioty: 2 x 12 punktów; 
 

 

7. sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:  
a) sportowe: 

- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 
- na szczeblu wojewódzkim  (miejsca 1-4) 
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 

b) artystyczne: 
- na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 
- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 

c) konkursy wiedzy: 
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim  (tytuł laureata, 
miejsca 1-3) 
- organizowane na szczeblu wojewódzkim  (tytuł laureata, 
miejsca 1-3)                         
- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)                                                   

 
8 pkt.  
6 pkt.  
3 pkt.    
 
8 pkt. 
6 pkt. 
3 pkt. 
 
8 pkt. 
 
6 pkt. 
 
3 pkt.                                       

max 16 
punktów 

- do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia 
się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum  w danym konkursie, w danej 
dyscyplinie tylko raz; 

 

8. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 
zwłaszcza w formie wolontariatu 

4 punkty 

9. 

 

 

egzamin gimnazjalny: 
a) „część humanistyczna” 

- język polski (max 100%=20 pkt) 
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) 

b) „część matematyczno-przyrodnicza” 
- matematyka (max 100%=20 pkt) 
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) 

c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”  
(max 100%=20 pkt) 

 
max 40 

punktów 
 
 

max 40 
punktów 

 
 

max 20 
punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 

200 



 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się 

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;  dotyczy to 
uczniów, którzy: 

a. uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej  
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół 
ujętych w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr1), 

b. mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 
zwłaszcza w formie wolontariatu; 

§ 5 

W zależności od wybranej klasy Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna bierze pod 
uwagę oceny na świadectwie z następujących przedmiotów: 

Klasa 1A: fizyka, matematyka i informatyka, 
Klasa 1B1: fizyka, matematyka i język obcy do wyboru, 
Klasa 1B2: fizyka, matematyka i informatyka, 
Klasa 1C: geografia, język angielski i język obcy do wyboru, 
Klasa 1D1: biologia, chemia i fizyka, 
Klasa 1D2: biologia, chemia i matematyka, 
Klasa 1F: historia, wiedza o społeczeństwie i język obcy do wyboru, 
Klasa 1G: geografia, matematyka i język obcy do wyboru.  

§ 6 

Niezależnie od kryteriów wymienionych w §4,w pierwszej kolejności do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej przyjmowani są: 
• laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 
• laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: 

- Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów, 
- Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 
- Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, 

• laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w § 4, pkt 6. 
 
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 
potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych do oddziału 
kandydaci umieszczeni są na pierwszych miejscach, z wpisem laureat konkursu 
w kolumnie „liczba uzyskanych punktów”. 

 
 
 
 

 
 
 



 
§ 7 

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych. 

Lp Termin Zadanie 

1 
od 19 maja  

do 3 czerwca  
(godz. 15.00) 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów. 

2 
do 24 czerwca 
(godz. 15.00) 

Przyjmowanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły. 

3 
od 27 czerwca  

do 1 lipca  
(godz. 15.00) 

Przyjmowanie, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, kopii 
świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

4 
3 lipca  

(godz. 13.00) 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

5 
od 3 lipca  
do 7 lipca  

(godz. 13.00) 

Potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej klasie 
i typie szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

6 
8 lipca  

(godz. 9.00) 
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły. 

§ 8 

1. Kandydat deklaruje wybór języków obcych, przy czym pierwszy język jest kontynuacją 
nauki języka z gimnazjum (język angielski lub język niemiecki), natomiast drugi język 
uczeń wybiera sam (do wyboru: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język 
rosyjski, język francuski, język włoski). 

2. Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego 
w zależności od wyników rekrutacji. 

§ 9 

1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych            
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 
opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej.  

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę 
łącznie następujące kryteria:  

a. wielodzietność rodziny kandydata,  
b. niepełnosprawność kandydata, 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
f.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  



 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 
Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

§ 10 

Przepisy dodatkowe: 
1. Tryb odwoławczy od wyników rekrutacji reguluje Art. 20zc ust.5 – 9 Ustawy o systemie 

oświaty. 
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku (Art. 20ze ust.2). 
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (Art. 20ze ust.1). 

§ 11 

Szczegółowe informacje nt rekrutacji do szkół publikowane są  na stronie Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu w Zarządzeniu nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty        
z dnia 20 stycznia 2014r. http://informator.ko.poznan.pl/I/  

 
Załącznik nr 1 

1. Konkursy wiedzy i artystyczne 
 

Lp. Nazwa konkursu 
 

Organizator 

1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”  

Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu 
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty 

2. Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy 
Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989” 

Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu 
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty 

3. Konkurs historyczny im. majora Marka 
Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego" 

Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu 
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty 

4. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” Podlaski Kurator Oświaty w porozumieniu 
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty 

5. Konkurs Plastyczny z okazji 95. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego im. Leona Prauzińskiego 

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/19 

6. Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej...” 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu 

7. Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca 
Wielkopolska” 

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej w Poznaniu 

8. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola 
Cantorum” 

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci 
i Młodzieży „Schola Cantorum” 

9. Konkurs Wiedzy o Prawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu 
10. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem 
Oświaty 

11. Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„Salamandra” w Poznaniu 

  

http://informator.ko.poznan.pl/I/


 
12. Konkurs w Dziedzinie Matematyki 

oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego  
„Złota Żaba” 

Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" 
w Swarzędzu 
 

13. Konkurs „Młody Innowator” Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT Towarzystwo Kultury 
Technicznej 

14. Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
„W kalejdoskopie pamięci –Polska i Polacy w latach 
1939 – 1989” 

Instytut Pamięci Narodowej  

 
2. Zawody sportowe (Organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 128, 
poz.1416). 
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 
- Mistrzostwa Polski Juniorów, 
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,  
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, 

        w następujących dyscyplinach sportu: (Wykaz dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem   
sportowym dzieci i młodzieży szkolnej ustalony przez Polską Federację Sportu i Szkolny Związek 
Sportowy). 

 
aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball 
biathlon Bilard boks brydż sportowy 
curling Gimnastyka hokej na lodzie hokej na trawie 
jeździectwo Judo kajakarstwo kajak polo 
karate tradycyjne karate WKF, kyokushin kick-boxing kolarstwo 
koszykówka Kręglarstwo lekka atletyka łucznictwo 
łyżwiarstwo Narciarstwo orientacja sportowa pięciobój nowoczesny 
piłka nożna piłka ręczna piłka siatkowa piłka siatkowa plażowa 
piłka wodna Pływanie pływanie synchroniczne podnoszenie ciężarów 
rugby skoki do wody snowboard sporty motorowe 
sporty saneczkowe sporty wrotkarskie strzelectwo sportowe sumo 
szachy Szermierka taekwondo olimpijskie tenis 
tenis stołowy Triathlon unihokej  warcaby 
wioślarstwo Zapasy żeglarstwo  

 
 
 


