„TOPOLÓWKA”
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GDAŃSKU
PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz. 1737).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19 (dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
3. Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy
klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia
i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2021/2022.
4. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

I.

Założenia ogólne:

1. Szkoła oferuje nauczanie w 6 klasach o różnych profilach. Kandydaci dokonują
wyboru w momencie naboru: przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym oraz
drugiego języka obcego.
2. Język angielski jest obowiązkowy jako pierwszy język obcy w klasach I A (IA1, IA2),
I B, I C, I D i I preIB.
3. Klasy: A, B oraz preIB są oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim
i obowiązuje do nich sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego.
4. Klasa preIB jest dwuletnia. Przygotowuje do kształcenia w programie Matury
Międzynarodowej (IB). Warunkiem kontynuacji kształcenia w klasie 3IB jest
spełnienie wymogów Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru do klasy
3IB. Uczniowie klas preIB, którzy nie będą kontynuować nauki w programie IB mogą
kontynuować naukę w klasach z polskim programem nauczania pod warunkiem, że
w danej klasie są wolne miejsca oraz zaliczą różnice programowe.

II.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW
DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

1. Termin sprawdzianu kompetencji językowych w III LO w Gdańsku –
09.06.2021, godz.13.00* (I termin); II termin ustalony później (II termin – dla osób,
które z uzasadnionych powodów nie przystąpiły do sprawdzianu w I terminie;
należy złożyć podanie do dyrektora szkoły).
2. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych
w III LO, zobowiązani są wypełnić kwestionariusz elektroniczny zamieszczony na
stronie szkoły, w zakładce rekrutacja do dnia 31.05.2021r., do godz. 15.00

3. Kandydaci posiadający certyfikaty językowe: FCA, CAE, PCE oraz laureaci
i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego i laureaci i finaliści konkursu
kuratoryjnego z j. angielskiego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji
językowych. Zwolnienie następuje po okazaniu oryginału certyfikatu
językowego/dyplomu/zaświadczenia najpóźniej do terminu sprawdzianu
(09.06.2021). Należy też wypełnić odpowiednie pole w kwestionariuszu
elektronicznym (do dnia 31.05.2021r., do godz. 15.00).
4. Kandydaci, którzy posiadają opinie z PPP (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
muszą przynieść na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego
dokument do wglądu. Należy też wypełnić odpowiednie pole w kwestionariuszu
elektronicznym (do dnia 31.05.2021r., do godz. 15.00).
5. Kandydaci, dla których III LO nie jest szkołą pierwszego wyboru i którzy przystąpią
do sprawdzianu kompetencji językowych w V, X, XX LO w Gdańsku mogą się
ubiegać o przyjęcie do III LO i nie mają obowiązku dostarczyć zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu.
Jeśli kandydat przystąpił do sprawdzianu kompetencji w innej niż wyżej
wymienione szkoły zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o uzyskanym
pozytywnym wyniku (liczba punktów otrzymanych przez kandydata wraz z liczbą
punktów możliwych do otrzymania na sprawdzianie).
6. Sprawdzian trwa 60 minut.
7. W dniu sprawdzianu należy stawić się w III LO o godz. 12.30.
8. Do sprawdzianu kompetencji językowych kandydaci będą mogli przystąpić
wyłącznie po okazaniu aktualnej i czytelnej legitymacji szkolnej.
9. Kandydaci przynoszą na sprawdzian swoje przybory do pisania (długopis, pióro –
kolor czarny lub niebieski).
10. Warunkiem przyjęcia do klas dwujęzycznych jest pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych oraz spełnienie kryteriów ogólnych rekrutacji.
11. Zakres zagadnień sprawdzianu kompetencji znajduje się na stronie internetowej
szkoły.
12. Kandydaci, w przypadku których III LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, mają
obowiązek wypełnić kwestionariusz elektroniczny ze strony internetowej
https://zso13.edu.gdansk.pl/pl/page/rekrutacja-27 do dnia 31.05.2021r., do godz.
15.00.
13. Kandydat do klasy pierwszej zostaje zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia
przez członków zespołu nadzorującego nagannego zachowania podczas pisania
sprawdzianu, w tym zwłaszcza korzystania przez niego z urządzeń
telekomunikacyjnych lub niedozwolonych źródeł informacji.
14. Jeżeli naganne zachowanie kandydata zakłóca przebieg sprawdzianu, kandydatowi
przerywa się pisanie sprawdzianu i otrzymuje on 0 punktów.
 w przypadku dużej liczby kandydatów egzamin zostanie podzielony na tury; o
godzinach rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie lub na stronie
internetowej szkoły

III.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące klasy:

KLASA „A” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM, ekonomiczna,
objęta patronatem SGH w Warszawie
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
•
•
•
•
•
•
•
•

MATEMATYKA
JĘZYK NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI
GEOGRAFIA (A1) lub INFORMATYKA (A2)
Nauczane języki: angielski (poziom dwujęzyczny), hiszpański lub niemiecki
(kontynuacja).
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
Dodatkowe zajęcia z Business English (w zależności od deklaracji uczniów)
Obowiązkowe wyjazdy na edukacyjne Zielone Szkoły z geografii i matematyki i
informatyki połączone z zajęciami praktycznymi i badaniami terenowymi.
UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego;
termin składania wniosku i e-kwestionariusza - do 31.05.2021r., do godz. 15.00.

KLASA „B” – DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM ,
biologiczno - chemiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

• BIOLOGIA
• CHEMIA
• Nauczane języki: angielski (poziom dwujęzyczny), niemiecki lub hiszpański
(początkujący A1).
• Dodatkowe godziny z matematyki.
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia - podział na grupy.
• Współpraca z GUM-edem i Pomorskim Collegem Medycznym - wykłady, laboratoria,
ćwiczenia (od drugiego roku).
• Obowiązkowe wyjazdy na edukacyjne Zielone Szkoły - zajęcia praktyczne i badania
naukowe.
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego;
termin składania wniosku i e-kwestionariusza - 31.05.2021r., do godz. 15.00.

KLASA „C" - humanistyczno-prawna;
objęta patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Gdańsku

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:

•
•
•
•

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI
HISTORIA
nauczane języki: angielski (kontynuacja), francuski (początkujący A0) lub
hiszpański (początkujący A1)
• współpraca m.in. z Wydziałem Prawa UG, Europejskim Stowarzyszeniem
Studentów Prawa, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Stowarzyszeniem Iustitia.
• Dodatkowe godziny z wiedzy o społeczeństwie lub matematyki.
• Udział w programie "Era. Nowe Horyzonty" w Klubie Żak, koło filmowe.

KLASA „D” – matematyczno - fizyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
• MATEMATYKA
• FIZYKA
• Nauczane języki: angielski (kontynuacja), niemiecki lub hiszpański (początkujący
A1).
• współpraca z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz ze
Stowarzyszeniem "BezRutyny".
• Dodatkowe godziny z j. angielskiego.
• Dodatkowe przedmioty, w zależności od zainteresowań uczniów, np. informatyka i
multimedia.
• Obowiązkowe wyjazdy edukacyjne matematyczno-fizyczne

KLASA „preIB” - DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM, przygotowująca
do programu dyplomowego matury międzynarodowej (dwa oddziały)

• Tylko dla uczniów, którzy od III klasy chcą uczestniczyć w programie dyplomowym
matury międzynarodowej. Dodatkowe opłaty.
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
• MATEMATYKA
• BIOLOGIA
• FIZYKA
• GEOGRAFIA
• HISTORIA
• CHEMIA
• dodatkowe przedmioty: THEORY OF KNOWLEDGE (metodologia badań
naukowych - nauczana w języku angielskim) i CAS (Creativity Activity Service - od
drugiej klasy)
• programy autorskie i innowacje pedagogiczne z j. polskiego, matematyki, historii i
geografii
• Nauczane języki: angielski, niemiecki, francuski lub hiszpański
• Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od
wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły
• UWAGA! Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego;
termin składania wniosku i e-kwestionariusza - do 31.05.2021r., do godz. 15.00.

IV.
V.

Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje dyrektor szkoły.
Komisja sprawdza, czy zostały spełnione warunki rekrutacji kandydatów.

VI.

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów:

Uczniowie zamierzający ubiegać się o przyjęcie do III LO są zobowiązani dostarczyć
(wypełnić) w formie papierowej lub elektronicznej, do szkoły następujące dokumenty:
1) wniosek ze strony internetowej www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
2) kwestionariusz ze strony internetowej szkoły:
https://zso13.edu.gdansk.pl/pl/page/rekrutacja-27
3) po potwierdzeniu woli nauki w III LO – skan zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach:
26mmx19mm w formacie jpg., o minimalnej rozdzielczości 300 dpi i nie większe niż 5MG
– należy przesłać na adres sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie wniosku i wypełnienie kwestionariusza od 17.05.2021 do
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 31.05.2021 do
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata godz. 15:00
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
klas
DWUJĘZYCZNYCH (obowiązuje sprawdzian
kompetencji językowych z j. angielskiego) I A,
I B, I preIB

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 03 08. 2021
do 06.08. 2021
do godz.15.00

Złożenie wniosku i wypełnienie kwestionariusza
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
kwestionariusza do klas
OGÓLNODOSTĘPNYCH I C, I D.
Wypełnienie kwestionariusza elektronicznego na
stronie internetowej szkoły przez kandydatów do
klas dwujęzycznych oraz tych, dla których III
LO nie jest szkołą pierwszego wyboru

od 03 08. 2021
do 06.08. 2021
do godz.15.00

Sprawdzian kompetencji językowych
z j. angielskiego do klas dwujęzycznych

od 17.05.2021 do
21.06.2021 do
godz. 15:00

do 31.05.2021r. do
godz. 15.00
I termin –
09.06.2021, godz.
13.00

II termin do 08.07
Złożenie do dyrektora szkoły podania z prośbą 15.06.2021 do
o wyznaczenie II terminu, z uzasadnieniem godz. 12.00.
nieobecności
w I terminie
(może
być
elektronicznie
na
adres:
sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl )

X

do 31.07

Podanie do publicznej wiadomości listy 15.06.2021 godz.
Do 13.08.2021
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 12.00
sprawdzianu kompetencji językowych
II termin do
09.07.2021 godz.
14.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły od 25.06. 2021 r.
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 14.07. 2021 r.
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu do godz.15.00
X
zewnętrznego (kopia lub oryginał), w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na
zamianę szkół, do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
do 06.08. 2021 r.
do 14.07.2021 r.
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków
poświadczonych w oświadczeniach w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną do 21.07. 2021 r.
do 13.08. 2021 r.
wniosków
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadpodstawowej
i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości listy 22.07. 2021 r.
16.08. 2021 r.
kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
od 17.08. 2021 r.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 23.07. 2021 r.
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa do 30.07. 2021 r.
do 20.08. 2021
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału do godz.15.00
do godz. 15.00
zaświadczenia
o
wynikach
egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości listy 02.08. 2021 r.
23.08.2021 r. do
godz. 14.00
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
godz.14.00
Wystąpienie
do
komisji
rekrutacyjnej do 05.08.2021r.
do 26.08.2021r.
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną Do 3 dni od dnia wystąpienia o
uzasadnienia odmowy przyjęcia
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania Do 3 dni od dnia otrzymania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Do 3 dni od dnia złożenia odwołania
komisji rekrutacyjnej
do dyrektora szkoły.

VII. Oferta edukacyjna i punktowane przedmioty:
klasa
Klasa A, grupa„A1” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, ekonomiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 MATEMATYKA
 JĘZYK NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI (kontynuacja)
 GEOGRAFIA
Nauczane języki: angielski, hiszpański lub niemiecki.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.
Klasa A, grupa„A2” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, ekonomiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 MATEMATYKA
 JĘZYK NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI (kontynuacja)
 INFORMATYKA
Nauczane języki: angielski, hiszpański lub niemiecki.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.
„B” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, biologiczno - chemiczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 BIOLOGIA
 CHEMIA
Nauczane języki: angielski, hiszpański lub niemiecki
Dodatkowe godziny z matematyki.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia.
„C” klasa humanistyczno-prawna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 J. POLSKI
 J. ANGIELSKI
 HISTORIA
Nauczane języki: angielski, hiszpański lub francuski.
Dodatkowe godziny z wos lub matematyki.

punktowane
przedmioty






język polski
język obcy
matematyka
geografia






język polski
język obcy
matematyka
informatyka






język polski
język obcy
matematyka
biologia






język polski
język obcy
matematyka
historia

„D” klasa matematyczno – fizyczna
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:
 MATEMATYKA
 FIZYKA
Nauczane języki: angielski, niemiecki lub hiszpański.
Dodatkowe godziny z j. angielskiego.
„preIB” klasa dwujęzyczna z językiem angielskim przygotowująca do programu
dyplomowego matury międzynarodowej
Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
 MATEMATYKA
 BIOLOGIA
 FIZYKA
 GEOGRAFIA
 HISTORIA
 CHEMIA
 dodatkowe przedmioty: THEORY OF KNOWLEDGE (metodologia badań
naukowych - nauczana w języku angielskim) i CAS (Creativity Activity
Service)
Nauczane języki: angielski (6h) i niemiecki i francuski lub hiszpański.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności
od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły.






język polski
język obcy
matematyka
fizyka






język polski
język obcy
matematyka
historia

VIII. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej III Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku.
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej III LO decyduje:
a.

Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (min. 25 punktów) do
klas A, B i preIB przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę
Pedagogiczną. Maksymalna liczba punktów za sprawdzian kompetencji
językowych – 50. Wynik sprawdzianu wyrażony w punktach mnoży się przez 0,02
i dodaje do sumy punktów kandydata.
oraz suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie
200, w tym:

b.

100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu wyrażone w
skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka przelicza się na
punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35
pkt.;
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według
zasady: wynik procentowy mnożony przez 0,3 pkt.

c.

100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez
III LO obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły oraz inne
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. Sposób obliczania punktów rekrutacyjnych:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737).

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
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 3 punkty.
Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania wynosi 18 punktów.
______________________________________________________________________________

3. Konkursy przedmiotowe to konkursy dla uczniów szkół podstawowych z: języka polskiego,
języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii,
matematyki, informatyki.
4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły znajduje się na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/komunikatw-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przezkuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/
5. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym
2021/2022 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w
pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
znajduje się na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/olimpiady
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu (co potwierdza właściwy Kurator Oświaty wydając stosowne zaświadczenie)
przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez III LO kryteriów.

