ÓSMOKLASISTO! :)
wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

CZY WIESZ, ŻE MAKSYMALNIE MOŻESZ ZDOBYĆ 200 PKT. W PROCESIE REKRUTACYJNYM
do wszystkich oddziałów w III LO w Suwałkach w roku szkolnym 2020/2021?

PUNKTY ZDOBYWASZ ZA:
1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12. Rozporządzenia)
a. zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
b. zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
c. część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
I tu zdobywasz maksymalnie 100 pkt., następne punkty są za:
2. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4. Rozporządzenia)
a. język polski - maksymalnie 18 punktów
b. matematyka - maksymalnie 18 punktów
c. jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia,
chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka - maksymalnie 18 punktów
d. jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: język angielski, drugi język obcy, fizyka, biologia,
chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka - maksymalnie 18 punktów
Oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów,
dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty.
Możesz też otrzymać dodatkowe punkty za:
3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5.
Rozporządzenia)
4. osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf
6. Rozporządzenia)
5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7. Rozporządzenia)
Na tym etapie zdobywasz maksymalnie kolejne 100 pkt.
Rekrutując się do klasy dwujęzycznej 1C – LINGWISTYCZNA, po napisaniu sprawdzianu kompetencji
językowych z języka angielskiego, otrzymasz wynik pozytywny bądź negatywny (bez punktów).

Co musisz jeszcze zrobić?
1. Zgodnie z terminami rekrutacji, wypełnić elektronicznie wniosek o przyjęcie do liceum, wydrukować,
podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (pamiętaj o wszystkich podpisach).
Uwaga! Szkoła oferuje pomoc w wypełnianiu i drukowaniu wniosku.
2. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu
ósmoklasisty, przynieś je do szkoły pierwszego wyboru.
3. Przynieść dwa podpisane na odwrocie zdjęcia (format jak do dowodu osobistego).
4. Pamiętaj! Jeśli starasz się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej 1C - LINGWISTYCZNA, termin składania
wniosków jest krótszy. Musisz również przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego (7 czerwca 2021 r. godzi. 10.00 test pisemny online lub w szkole, w zależności od sytuacji
epidemicznej w kraju).

