
 

REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE 

W roku szkolnym  2016 / 2017  w III LO zostaną utworzone następujące oddziały: 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty nauczane w 
zakresie rozszerzonym 
* dodatkowy przedmiot 
rozszerzony dla chętnych: od 
drugiej klasy 

Język obce ** 
( jeden z języków obcych 
powinien być kontynuacją 
języka nauczanego 
 w gimnazjum ) 

Punktowany 
przedmiot 
wskazany przez 
szkolną komisję 
rekrutacyjną  

 
1A 

30 miejsc 

biologia / chemia 
+ do wyboru*: fizyka, 
matematyka, informatyka, 
 j. obcy 

 angielski 
 niemiecki 
 francuski 

biologia 
 

 
1B 

30 miejsc 

matematyka / fizyka 
+ do wyboru*: informatyka, 
geografia, j. obcy 

 angielski, 
 niemiecki 
 francuski 

fizyka 
 

 
1C 

30 miejsc 

j. polski / biologia 
+ do wyboru*: wos, historia, 
j. obcy 
 

 angielski 
 niemiecki 
 francuski 

biologia 
 

 
1 D 

30 miejsc 

wos / j. polski / historia 
+ do wyboru*: geografia, 
 matematyka, j. obcy,  
 

angielski 
niemiecki 
francuski 

wos 
 

 
1 E 

30 miejsc 

geografia / wos 
+ do wyboru*:  informatyka, 
matematyka, język obcy 

angielski 
niemiecki 
francuski 

geografia 

**- jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum,  
    - nauka języków obcych odbywa się w III LO w grupach dobranych poziomem wiedzy i 
umiejętności językowych uczniów, 
   - można wybrać język obcy jako przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym, 
   - kto wybierze język niemiecki na poziomie rozszerzonym, może przystąpić do certyfikatu 
Deutsches Sprachdiplom B2/C1.  

 
 

Kandydaci o szczególnych indywidualnych predyspozycjach przyjmowani są do: 
1) oddziałów dwujęzycznych z uwzględnieniem przepisu art. 20j ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)  
2) oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego na warunkach określonych w art. 20h 

ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  
ze zm.). 

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe 
warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wyniki z egzaminu 
gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także inne osiągnięcia uczniów 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 



 


