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SCHOOL MISSION STATEMENT
We are a multi-generational school
with long established traditions,
providing comprehensive development
in a friendly atmosphere
and giving an opportunity
for a dignified life
anywhere on our globe.
Our school is open to new ideas.
We teach: decision-making
and a sense of responsibility,
We inspire dreams
and encourage our students
to fulfil them.
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IBO Mission Statement
The International Baccalaureate Organization aims to develop inquiring, knowledgeable
and caring young people who help to create a better and more peaceful world through
intercultural understanding and respect. To this end the IB works with schools,
governments and international organizations to develop challenging programs of
international education and rigorous assessment. These programs encourage students
across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand
that other people, with their differences, can also be right.
IB learners strive to be:
Inquirers
They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct
inquiry and research and show independence in learning. They actively enjoy
learning and this love of learning will be sustained throughout their lives.
Knowledgeable
They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In
so doing, they acquire in-depth knowledge and develop understanding across a
broad and balanced range of disciplines.
Thinkers
They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to
recognize and approach complex problems, and make reasoned, ethical decisions.
Communicators
They understand and express ideas and information confidently and creatively in
more than one language and in a variety of modes of communication. They work
effectively and willingly in collaboration with others.
Principled
They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and
respect for the dignity of the individual, groups and communities. They take
responsibility for their own actions and the consequences that accompany them.

3

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bohaterów Westerplatte
80-255 Gdańsk, ul. Topolowa 7 tel./fax 341-06-71
e-mail: sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl
International Baccalaureate World School No 001309
tel.(+48)58 341-06-71 (ext.41)
e-mail:ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

Open-minded
They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are
open to perspectives, values and traditions of other individuals and communities.
They are accustomed to seeking and evaluating a range of points of view, and are
willing to grow from the experience.
Caring
They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of
others. They have a personal commitment to service, and act to make a positive
difference to the lives of others and to the environment.
Risk-takers
They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and
forethought, and have the independence of spirit to explore new roles, ideas and
strategies. They are brave and articulate in defending their beliefs.
Balanced
They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to
achieve personal well-being for themselves and others.
Reflective
They give thoughtful consideration to their own learning and experience. They are
able to assess and understand their strengths and limitations in order to support
their learning and personal development.
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School Terms of IBDP Admission Policy in High Regulamin Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
School No 3 in Gdansk - school year 2022/2023
naboru do klasy III IB w III LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte
w roku szkolnym 2022/2023
IB World School No. 1309 in Gdańsk in High School No 3 IB World School No. 1309 w Gdańsku w III Liceum
in Gdansk with Bilingual Classes has been running the Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
International Baccalaureate Program since 2001.
Bohaterów Westerplatte prowadzi program matury
międzynarodowej od 2001 roku.
I Criteria for class candidates International
Baccalaureate Programme (III IB):

I Kryteria kwalifikowania kandydatów do klasy
z Programem Matury Międzynarodowej (III IB):

1. Students from II pre IB class in High School 3 in
Gdańsk:

1. Uczniowie klasy II pre IB III LO w Gdańsku

Students who have achieved end-year grade point
average of 4,75 or above (including TOK and CAS
credited for a very good, and at least very good mark in
conduct) are admitted to the class II IB without
entrance tests or interview.

Uczniowie, którzy uzyskali końcoworoczną średnią
ocen 4.75 i powyżej (w tym TOK zaliczony został na
ocenę bardzo dobrą oraz zachowanie co najmniej
bardzo dobre), zostają przyjęci do klasy III IB bez
dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Other students in class II pre IB in High School 3 in
Gdansk will be accepted into class III IB on the basis of:

2. Pozostali uczniowie z klasy II pre IB w III LO w
Gdańsku zostaną przyjęci do klasy III IB na podstawie:

- interview in English (12 points)*
(6 points max. for language, 6 points max. for content)

- rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim(12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)

- average grade of all subjects (30 points)* according to
the multiplier shown on the candidate card
- grade in TOK (6 points) *
- conduct grade (methodical work and work
management assessed by the class tutor on the basis
of the opinions about the student):
excellent – 6 points
very good – 5 points
good – 4 points
grades below good – 0 points

- średniej ocen ze wszystkich przedmiotów (30 pkt.)*
wg mnożnika przedstawionego na karcie kandydata
- oceny z TOK (6 pkt.)*
- oceny zachowania (systematyczność i umiejętność
organizacji pracy ocenianych przez wychowawcę na
podstawie opinii o uczniu):
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej oceny dobrej – 0 pkt.

- involvement in volunteering (Service) 6 points.

- zaangażowania w wolontariat (Service) 6 pkt.

* (the maximum number of points to be obtained)

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

3. Candidates for class III IB from the other bilingual
second classes with English from High School 3

3. Kandydaci do klasy III IB z pozostałych klas drugich
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in Gdansk or other bilingual schools will be accepted
on the basis of:
Stage I
- interview in English (12 points)*
(6 points max. for language, 6 points max. for content)
- average grade of all subjects (30 points)* according to
the multiplier shown on the candidate card
- conduct grade
excellent – 6 points
very good – 5 points
good – 4 points
grades below good – 0 points
- involvement in volunteering documented on the
school report (6 points)*

dwujęzycznych III LO w Gdańsku oraz innych szkół z
klas dwujęzycznych z językiem angielskim zostaną
przyjęci na podstawie:
I etap
- rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim(12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)
- średniej ocen ze wszystkich przedmiotów (30 pkt.)*
wg mnożnika przedstawionego na karcie kandydata
- oceny zachowania:
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej dobrej – 0 pkt.
- zaangażowania w wolontariat (6 pkt.)* (wpisane na
świadectwie)

* (the maximum number of points to be obtained)

Preliminary results will be given after the first selection
phase. The maximum possible number of points to be
obtained is 54 and the expected number of students in
class III IB is 60. The initial list will place candidates
according to their scores.
The results of the second selection phase determine
the acceptance of a candidate from the initial list.
Stage II
- passing core curriculum tests on Polish literature,
Polish history, geography of Poland ; to pass the test a
candidate has to obtain a result of min. 30% of each test

4. Other candidates shall be accepted on the basis of:

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

Wstępne wyniki zostaną podane po pierwszym etapie
naboru. Maksymalna możliwa liczba punktów do
uzyskania to 54, a przewidywana liczba miejsc w klasie
III IB - 60. Na liście wstępnej znajdą się kandydaci wg
kolejności wyników.
Ostatecznie o przyjęciu kandydata z listy wstępnej
decydują wyniki drugiego etapu naboru.
II etap
- zaliczenia testów sprawdzających wiedzę z zakresu
podstawy programowej dotyczącej literatury (język
polski), historii Polski (historia), geografii Polski
(geografia); warunkiem koniecznym zaliczenia jest
uzyskanie wyniku min. 30% z każdego testu

4. Pozostali kandydaci zostaną przyjęci na podstawie:
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Stage I
- passing a written English language competence test
(required min. 50% of the points to enter Stage II)
or providing a certificate of passing the language
competence test in the school year 2019/2020,
or a language certificate at the minimum level B2 First
(FCE), grade C.

I etap
- zaliczenia pisemnego sprawdzianu kompetencji
językowych z języka angielskiego (50% na zaliczenie,
które jest wymagane, aby przejść do II etapu) lub przed
stawienia zaświadczenia o zaliczeniu sprawdzianu
kompetencji językowych w roku szkolnym 2019/2020,
lub certyfikatu językowego na poziomie minimum B2
First (FCE), C.

Stage II
- an interview in English (12 points)*
(6 points – max. for language, 6 points – max. for
content)
(only for candidates who receive at least 50% of the
written English language competence test)

II etap
- rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim ( 12
pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)
(wyłącznie dla kandydatów, którzy uzyskają min 50% ze
sprawdzianu pisemnego kompetencji językowych z
języka angielskiego)

- average grade of all subjects (30 points)* according to
the multiplier shown on the candidate card

- średniej ocen ze wszystkich przedmiotów (30 pkt.)*
wg mnożnika przedstawionego na karcie kandydata

- conduct grade
excellent – 6 points
very good – 5 points
good – 4 points
grades below good – 0 points

- oceny zachowania:
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej dobrej – 0 pkt.

- involvement in volunteering documented on the
school report (6 points)*

- zaangażowania w wolontariat (6 pkt.)* wpisane na
świadectwie

*( the maximum number of points to be obtained)

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

Preliminary results will be given after the second
selection phase. The maximum possible number of
points to be obtained is 54 and the expected number of
students in class III IB is 60. The initial list will include
candidates according to the order of results.
The results of the third selection phase determine the
acceptance of a candidate from the initial list.
Stage II
- passing core curriculum tests on Polish literature,
Polish history, geography of Poland ; to pass the test a
candidate has to obtain a result of min. 30% of each test

5. Candidates from abroad / other educational systems
will be accepted on the basis of:

Wstępne wyniki zostaną podane po drugim etapie
naboru. Maksymalna możliwa liczba punktów do
uzyskania to 54, a przewidywana liczba miejsc w klasie
III IB - 60. Na liście wstępnej znajdą się kandydaci wg
kolejności wyników.
Ostatecznie o przyjęciu kandydata z listy wstępnej
decydują wyniki trzeciego etapu naboru.
III etap
- zaliczenia testów sprawdzających wiedzę z zakresu
podstawy programowej dotyczącej literatury (język
polski), historii Polski (historia), geografii Polski
(geografia); warunkiem koniecznym zaliczenia jest
uzyskanie wyniku min. 30% z każdego testu
5. Kandydaci z zagranicy / innych systemów
edukacyjnych zostaną przyjęci na podstawie:
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Stage I
- passing a written English language competence test
(required min. 50% of the points to enter stage two) or
providing a certificate of passing the language
competence test in the school year 2019/2020,
or a language certificate at the minimum level B2 First
(FCE), grade C.

I etap
- zaliczenia pisemnego sprawdzianu kompetencji
językowych z języka angielskiego (50% na zaliczenie,
które jest wymagane, aby przystąpić do etapu
drugiego) lub przedstawienia zaświadczenia
o zaliczeniu sprawdzianu kompetencji językowych
w roku szkolnym 2019/2020, lub certyfikatu językowego
na poziomie minimum B2 First (FCE), C.

Stage II
- an interview in English (12 points)*
(6 points – max. for language, 6 points – max. for
content)
(only for candidates who receive at least 50% of the
written English language competence test)

II etap
- rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim(12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)
(wyłącznie dla kandydatów, którzy uzyskają min 50% ze
sprawdzianu pisemnego kompetencji językowych z
języka angielskiego)

Stage III
- passing a written Maths test (min. 50% of the points)

III etap
- zaliczenia pisemnego testu z matematyki na min. 50%.

If a candidate cannot turn up for the English written
competence test within the prescribed period (because
of the closure of Polish borders, compulsory
quarantine, isolation or illness), a second date for a test
will be assigned, but not later than by the end of July.
To admit a candidate coming from outside Poland into
class III IB, the committee will have to analyze the
documents from the school he/she attended. If the
candidate is a Polish citizen, the committee will analyze
the provided documentation of previous education
course as well. Candidates are obliged to submit the
documentation to High School No 3 at the latest by the
date of the English language competence test (copies
certified by school can be sent by e-mail:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl or by post: ul.
Topolowa 7, 80-255 Gdańsk).

W sytuacji, gdy niemożliwe będzie przybycie na
egzamin pisemny z języka angielskiego w
wyznaczonym terminie, w związku z zamknięciem
granic, obowiązkową kwarantanną, izolacją czy
chorobą, egzamin odbędzie się w ustalonym przez
szkołę drugim terminie, nie później niż do końca lipca.
Do przyjęcia do klasy III IB niezbędna będzie analiza
dostarczonych dokumentów ze szkoły, do której
uczęszczał kandydat poza granicami kraju oraz
dokumentacja przebiegu wcześniejszej edukacji, jeśli
odbywała się w Polsce. Dokumenty muszą wpłynąć do
III LO najpóźniej do dnia wyznaczonego terminu
sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego (drogą elektroniczną na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl lub potwierdzone z
oryginałem kopie przesłane pocztą tradycyjną).

6. If candidates obtain an equal number of points in
the selection procedure, priority shall be given to:

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają:

1) students of class II pre IB III LO in Gdansk who
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passed TOK,
2) students from High School No 3 in Gdansk,
3) students with the highest attendance,

1) uczniowie klasy II pre IB III LO w Gdańsku, którzy
zaliczyli TOK
2) uczniowie III LO w Gdańsku
3) uczniowie z wyższą frekwencją

in this order.
7. The candidate's parents have the right to lodge an
appeal against the admission board's decision within 3
days of its publication. The appeal must be sent e-mail
to: ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

wg podanej kolejności.
7. Rodzicom kandydata przysługuje prawo odwołania
się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 3
dni od jej ogłoszenia. Odwołanie należy przesłać drogą
elektroniczną na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

The final decision on the candidate’s admission to class
III IB shall be taken by the Admission Board.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy III IB
podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.
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II. The Admission Board shall verify that the conditions
for the selection of candidates have been met.

II. Komisja sprawdza spełnienie warunków naboru
kandydatów.

1. The candidate is obliged to submit the following
documents by e-mail to the following address:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

1. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące
dokumenty drogą elektroniczną na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

- completed candidate card – Part I – selection of
subjects (downloadable from the website:
zso13.edu.gdansk.pl);
- candidate card – Part II – completed by the class tutor,
headmaster or an authorized person. The card must be
sent from the school mail (downloadable from the
website: zso13.edu.gdansk.pl);
- 1 passport-size photo (with a candidate’s name on its
back) – after admission to school;
- a school report from the second grade of secondary
school until 24.06.2022 by 15.00

- wypełnioną kartę kandydata – część I – wybór
przedmiotów (do pobrania na stronie internetowej:
zso13.edu.gdansk.pl);
- kartę kandydata – część II – wypełnioną przez
wychowawcę, dyrektora lub osobę upoważnioną
i przesłaną z poczty szkolnej (do pobrania na stronie
internetowej: zso13.edu.gdansk.pl);
- 1 zdjęcie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem
i nazwiskiem) – po przyjęciu do szkoły;
- świadectwo ukończenia drugiej klasy szkoły
ponadpodstawowej do 24.06.2022 roku do godz. 15.00

- in the case of students from High School No 3 in
Gdansk, the school report will be sent to the school IB
office directly by the class tutor;
- other students are obliged to provide a certified copy
of the school report and leave it in a sealed envelope in
the school reception, in a set place.

- w przypadku uczniów III LO w Gdańsku świadectwo
zostanie przekazane do sekretariatu IB bezpośrednio
przez wychowawcę;
- uczniowie spoza III LO w Gdańsku zobowiązani są
dostarczyć potwierdzoną z oryginałem kopię
świadectwa i zostawić w zaklejonej kopercie w dyżurce
szkoły w wyznaczonym miejscu.

2. The candidate card can be submitted by e-mail from
23th May till 3th June, 2022 (Part I).

2. Termin przyjmowania dokumentów drogą
elektroniczną: od 23 maja do 3 czerwca 2022 roku:
(karta kandydata część I).

3. The date and time of the written English language
competence test (reading comprehension and an essay
at B2 First (FCE level) for candidates who did not
attend bilingual English classes and foreign candidates:
14 June 2022 at 10.00 (90 min.)
Candidates who do not receive 50% of the written
English language test will not take part in the further
selection part.

3. Termin pisemnego sprawdzianu kompetencji
językowych z języka angielskiego (rozumienie tekstu
oraz esej na poziomie B2 First (FCE) dla kandydatów
innych klas niż dwujęzyczna z językiem angielskim oraz
kandydatów z zagranicy:
14 czerwca 2022 o godz. 10.00 (90 min.)
Kandydaci, którzy nie uzyskają 50% z egzaminu
pisemnego z języka angielskiego, nie będą brali
udziału w dalszym etapie naboru.

Students sitting a written language competence test
are obliged to comply with the current epidemiological
safety rules.

Osoby przystępujące do pisemnego sprawdzianu
kompetencji językowych mają obowiązek przestrzegać
wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa
epidemiologicznego.

Only the students who are not quarantined or isolated,

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie,

10

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bohaterów Westerplatte
80-255 Gdańsk, ul. Topolowa 7 tel./fax 341-06-71
e-mail: sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl
International Baccalaureate World School No 001309
tel.(+48)58 341-06-71 (ext.41)
e-mail:ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

and who have no symptoms of illness can take the
exam.
Candidates under quarantine, isolation or those whose
health does not allow them to take the written
examination will have a chance to sit the test at a
different time.

którzy nie zostali objęci kwarantanną lub izolacją oraz
nie mają żadnych objawów chorobowych.
Kandydaci przebywający w tym czasie na
kwarantannie, w izolacji czy tacy, których stan zdrowia
nie pozwala na przystąpienie do egzaminu pisemnego,
będą mieli wyznaczony drugi termin.

4. The date of the interview in English:
14.06.2022 at 14.00

4. Termin rozmowy kwalifikacyjnej z języka
angielskiego:
14.06.2022 o godz. 14.00

5. The dates of the test on knowledge
Polish (literature) 30 June, 2022 at 14.00 (60 min.)
Polish geography 1 July, 2022 at 10.00 (45 min.)
Polish history 1 July, 2022 at 11.00 (45 min.)

5. Termin testów sprawdzających:
z języka polskiego 30.06.2022 o godz. 14.00 (60 min.)
z geografii Polski 01.07.2022 o godz. 10.00 (45 min.)
z historii Polski 01.07.2022 o godz. 11.00 (45 min.)
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