
Przyjmowanie uczniów do  
Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach  III Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 
na rok szkolny 2017/2018

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2156, z póź.zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na

punkty  poszczególnych  kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu i  szczegółowych
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015 poz. 1942), 

3. Zarządzenie nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie
w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz  postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim, 

4. Zarządzenie nr  48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z  dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne
podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły
podstawowej i  gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018  w województwie podlaskim,

5. Zarządzenie nr 30/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 kwiecień 2017 r. w sprawie określenia wzorów
zgłoszenia i  wniosków przyjęcia do przedszkoli,  szkół i  placówek,  dla których organem prowadzącym jest
Miasto Suwałki.  

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych w czasie postępowania 
rekrutacyjnego i uzupełniającego  

1. Do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, zwanego dalej Liceum, 
przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego kandydata 
lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

3. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

4. Rodzice / opiekunowie prawni kandydatów lub pełnoletni kandydaci składają wniosek o 
przyjęcie do Liceum – wzór ustalony w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 107/2017 Prezydenta 
Miasta Suwałk z dnia 4 kwiecień 2017 r. 

5. W roku szkolnym 2017/2018 Liceum oferuje naukę w oddziałach ogólnodostępnych – 1a, 1c, 1e,
1f oraz oddziałach dwujęzycznych – 1b, 1d. 

6. Drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych (1b i 1d) jest język angielski. 

7. Do Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

8. Kandydaci do klas dwujęzycznych z językiem angielskim przystępują do sprawdzianu 
kompetencji językowych.  

9. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do klas 1b i 1d (dwujęzyczne) po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu 
kompetencji językowych.  



10. Ze sprawdzianu kompetencji językowych są zwolnieni laureaci lub finaliści olimpiady języka 
angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim. 

11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do klas 1a, 1c, 1e, 1f. 

12. Wykaz konkursów (zawodów wiedzy), które uprawniają do przyjęcia kandydata w pierwszej 
kolejności jest wyszczególniony w Zarządzeniu nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12
kwietnia 2017 r.  

13. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 
b) ocena z języka polskiego; 
c) najwyższe oceny z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych spośród: matematyka, 
fizyka, chemia, geografia, historia, biologia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka;
d) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 
e) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: - 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 szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu; 
f) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wynik 
sprawdzianu kompetencji językowych. 

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

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 
b) niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa, 
c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
d) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

16. Kryteria zamieszczone w pkt. 15 brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość. 

17. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty. 

18. Sposób przeliczania na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 
listopada 2015 r. 
19. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w 
procentach wynik z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów 



przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2. 

20. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu:  
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów;  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;  
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

21. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów. 

22. Sposób przeliczania na punkty kryterium uzyskania wysokiego miejsca nagrodzonego lub 
uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 

23. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

24. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 
przyznaje się 2 punkty. 

25. Wszystkie punkty sumuje się. 

26. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów z minimalną liczbą punktów w wysokości 90. 

27. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończonej rekrutacji, kandydaci z mniejszą 
ilością punktów niż 90 mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej  na wniosek rodziców i za zgodą 
dyrektora w postępowaniu uzupełniającym. 

28. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego są następujące:   

(przygotowano na podstawie załącznika do Zarządzenia nr 48 /2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 
2017 roku) 

Rodzaj czynności Dotyczy kandydatów  
do klas: 

Termin  w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin  w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o 
przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi 
spełnianie przez 
kandydata warunków 
lub kryteriów branych 
pod uwagę w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1a,1c,1e,1f

1b, 1d dwujęzyczne

04.05 - 23.06.2017 r. 
do godz. 15:00 
 

04.05 - 18.05.2017 r. 
do godz. 15:00 

do 20.07.2017 r. godz. 
15:00 

do 20.07.2017 r. godz. 
15:00 



Przeprowadzenie 
sprawdzianu 
kompetencji 
językowych  

1b, 1d dwujęzyczne 29.05.2017 r. godz. 
9.00 

21.07.2017 r.  godz. 
9.00 

Podanie do publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, 
którzy uzyskali 
pozytywny wynik 
sprawdzianu 
kompetencji 
językowych  

1b, 1d dwujęzyczne 02.06.2017 r. o godz. 
12:00 

24.07.2017 r. o godz. 
12:00 

Uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej o 
świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o 
zaświadczenie o 
wynikach egzaminu 
gimnazjalnego  

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

23.06 - 26.06.2017 r. 
do godz. 15:00 

----------------------------

Weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie 
do szkoły 
ponadgimnazjalnej i 
dokumentów 
potwierdzających 
spełnianie przez 
kandydata warunków 
lub kryteriów branych 
pod uwagę w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym  

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

do 27.06.2017r. do 25.07.2017 r 

Podanie do publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
kandydatów 
niezakwalifikowanych  

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

13.07.2017 r. o godz. 
10:00 

16.08.2017 r. o godz. 
10:00 

Potwierdzenie przez 
rodzica kandydata albo 
kandydata 
pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o 

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

do 14.07.2017 r. godz. 
15:00 

17.08.2017 r. do godz. 
15:00 



wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, o ile 
nie zostały one złożone
w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do 
szkoły 
ponadgimnazjalnej  

Podanie do publicznej 
wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów 
przyjętych i 
kandydatów 
nieprzyjętych  

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

17.07.2017 r. o godz. 
12:00 

18.08.2017 r. o godz. 
12:00 

Poinformowanie przez 
dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej 
kuratora oświaty o 
liczbie wolnych miejsc 
w szkole 

1a,1c,1e,1f  

1b, 1d dwujęzyczne 

17.07.2017 r. do godz. 
15:00 

18.08.2017 r. do godz. 
15:00 

Komisja rekrutacyjna  

1. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
    dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do Liceum wchodzi
    co najmniej 3 nauczycieli.  

4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  
    a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;  
    b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum. 

5. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby 
    wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub 
    kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami 
    o przyjęcie do Liceum i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń  
    komisji. 

8. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.  

9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi 
    dniami i godzinami posiedzeń komisji.  



10. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co  
      najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.  

11. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o
      przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra   
      osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

12. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji 
      rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na 
      posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.  

13. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

14. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:  
     a) listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych,  
     b) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych 
         czynnościach, 
     c) informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu 
         kompetencji językowych lub informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym  
         kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
     d) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu  
         postępowania rekrutacyjnego, 
     e) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
f) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

15. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
a) ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych, 
c) przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, 
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 
kandydatów oraz informacje i zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się kandydata do Liceum

 17. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Liceum, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

18. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów lub liczbę wolnych miejsc. 

19. Listy, o których mowa wyżej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
widocznym miejscu w siedzibie Liceum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane  w kolejności alfabetycznej wg nazwisk oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia. 

20. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej 
na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

21. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 



nieprzyjętych, rodzic / opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. 

22. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica / opiekuna 
prawnego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

23. Rodzic / opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.  

24. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania odwołania.  

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

26. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Liceum nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

27. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczęszcza do Liceum. 

28. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane w przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem. 


