
Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

w III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach 

 
Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, w tym obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których 

oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Tychach w roku szkolnym 2023/2024. 
 

1. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych za:  
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
b) oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

wymienionych na świadectwie; 
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

  - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

  wiedzy, artystycznych, i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo  organizowanych co 

  najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

  tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ; 
  - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  w tym na rzecz środowiska lokalnego, 

 w szczególności w formie wolontariatu. 
2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do liceum w pierwszej kolejności.  
3. W pierwszym etapie rekrutacji uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą 

uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu. 
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 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.  
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata;  
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
d) niepełnosprawność obojga rodziców;  
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 
6. W zależności od klasy, o przyjęcie do której stara się dany uczeń, o ilości uzyskanych punktów decydują oceny 

z następujących zajęć edukacyjnych: 

 

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

 

medyczna humanistyczna 

 

turystyczna lingwistyczna A lingwistyczna B 

język polski język polski język polski język polski język polski 

matematyka matematyka matematyka matematyka matematyka 

język obcy* język obcy* język obcy* język angielski język angielski 

biologia lub chemia** historia lub 

wiedza 

o społeczeństwie** 

geografia lub edukacja 

dla bezpieczeństwa** 

drugi język obcy lub  

wiedza   

o społeczeństwie **  

drugi język obcy lub 

wiedza 

o społeczeństwie ** 

 

(*)   punktowany jest język obcy z najwyższą oceną na świadectwie 
(**) punktowana jest najwyższa ocena spośród wyszczególnionych przedmiotów 
 



Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

w III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane               

 w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia uczniów 

Zasady przyznawania punktów za oceny w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia ucznia oraz  

egzamin ósmoklasisty przedstawiają się następująco: 

ZAGADNIENIA PUNKTACJA 

SZCZEGÓŁOWA 

PUNKTACJA 

MAKSYMALNA 

Przeliczanie wyniku egzaminu ósmoklasisty na punkty:  

Egzamin ósmoklasisty Wynik przedstawiony               

w procentach z  języka 

polskiego i matematyki  mnoży 

się przez 0,35 

 

 

maksymalnie 100 punktów 

 

 

Egzamin ósmoklasisty Wynik przedstawiony               

w procentach z  języka obcego  

mnoży się przez 0,3 

Przeliczanie ocen wykazanych na świadectwie na punkty: 

Język polski 

celujący – 18 punktów 

bardzo  dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

 

18 punktów 

Matematyka 

celujący – 18 punktów 

bardzo  dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

18 punktów 

Pierwsze wskazane zajęcia 

edukacyjne (język obcy) 

celujący – 18 punktów 

bardzo  dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

18 punktów 

Drugie wskazane zajęcia 

edukacyjne (do wyboru) 

celujący – 18 punktów 

bardzo  dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 punktów 
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Przeliczanie osiągnięć uczniów wykazanych na świadectwie na punkty: 

 

uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 punktów 

tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 punktów 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 punktów 

 

 

uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty 

dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 punktów 

dwóch lub więcej tytułów 

laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 punktów 

dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 punktów 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 

7 punktów 

tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 punktów 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

3 punkty 

uzyskanie wysokiego miejsca           

w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione powyżej, artystycznych 

międzynarodowym 4 punkty 



Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

w III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach 

lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu 

krajowym 3 punkty 

wojewódzkim 2 punkty 

powiatowym 1 punkt 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych      

i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi:           . 

 

18 punktów 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego,       

w szczególności w formie wolontariatu 

3 punkty 

Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej 

 
Punkty przeliczane na podstawie 

rozporządzenia MEN z dnia 18 

listopada 2022 roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego  i uzupełniającego do 

publicznych szkół 

Maksymalna ilość punktów uzyskana w trakcie postępowania rekrutacyjnego: 

200 punktów 

 


