Regulamin Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru do klasy III IB
w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bohaterów Westerplatte
w roku szkolnym 2022/2023

IB World School No. 001309 w Gdańsku w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte prowadzi program matury międzynarodowej
od 2001 roku. Jest to program dwuletni (III i IV klasa LO), dostępny dla wszystkich
uczniów, którzy ukończyli drugą klasę szkoły ponadpodstawowej. O przyjęciu
kandydatów do programu decydują wyniki naboru, którego zasady określa poniższy
regulamin. Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania to 54, a przewidywana
liczba miejsc w klasie III IB - 60.
I. Kryteria kwalifikowania
Międzynarodowej (III IB):

kandydatów

do

klasy

z

Programem

Matury

1. Uczniowie klasy II pre IB III LO w Gdańsku:
uczniowie, którzy uzyskali końcoworoczną średnią ocen 4.75 i powyżej (w tym TOK
zaliczony został na ocenę bardzo dobrą lub celującą oraz zachowanie co najmniej
bardzo dobre) zostają przyjęci do klasy III IB bez dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.
2. Pozostali uczniowie z klasy II pre IB III LO w Gdańsku zostaną przyjęci do klasy
III IB na podstawie:







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 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.
zaangażowania w wolontariat (Service) 6 pkt.

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

3. Kandydaci do klasy III IB z pozostałych klas drugich 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)
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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

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

Wstępne wyniki zostaną podane po pierwszym etapie naboru, natomiast 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:
I etap


zaliczenia pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego (50% na zaliczenie, które jest wymagane, żeby przejść do etapu
drugiego) lub przedstawienia zaświadczenia o zaliczeniu sprawdzianu
kompetencji językowych w roku szkolnym 2019/2020 (lub wcześniej), lub
certyfikatu językowego na poziomie minimum B2 First (FCE), C. Kandydat
jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo do
zwolnienia z pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego wraz z kartą kandydata część 1.

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)





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

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

Wstępne wyniki zostaną podane po drugim etapie naboru. Na liście wstępnej znajdą się
kandydaci wg kolejności wyników, a ostatecznie o przyjęciu kandydata z listy wstępnej
decydują wyniki trzeciego etapu naboru.
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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
podstawie:
I etap


z zagranicy / innych systemów edukacyjnych zostaną przyjęci na

zaliczenia pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego (50% na zaliczenie, które jest wymagane, żeby 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.

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)
III etap
 zaliczenia pisemnego testu z matematyki na min. 50%.
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, odbędzie się on 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. Muszą one
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. W przypadku równorzędnych wyników
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1)
2)
3)
4)

uzyskanych

w

postępowaniu

uczniowie klasy II pre IB III LO w Gdańsku, którzy zaliczyli TOK
uczniowie III LO w Gdańsku
uczniowie z wyższą frekwencją
uczniowie powracający z zagranicy lub obcokrajowcy

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
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Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy III IB podejmuje Dyrektor szkoły po
konsultacjach z Komisją Kwalifikacyjną.
II. Komisja sprawdza spełnienie warunków naboru kandydatów.
1. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty drogą elektroniczną na
adres: ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl





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:
- 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. Termin przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną: od 23 maja do 3 czerwca
2022 roku: (karta kandydata część I).
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.
Osoby przystępujące do pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych mają obowiązek
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, 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. Termin pisemnego testu z matematyki (dla kandydatów z zagranicy)
14.czerwca 2022 o godz. 12.00 (60 min)
5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim:
14.06.2022 o godz. 14.00
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UWAGA: NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ
PROSIMY PRZYGOTOWAĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
6. Termin testów sprawdzających:
z języka polskiego
z geografii Polski
z historii Polski

30.06.2022 o godz. 14.00 (60 min.)
1.07.2022 o godz. 10.00 (45 min.)
1.07.2021 o godz. 11.00 (45 min.)

Uczniowie, którzy zrealizowali podstawę programową szkoły ponadpodstawowej z
języka polskiego, geografii Polski lub historii Polski są zwolnieni z testów
sprawdzających opanowanie materiału z danego przedmiotu lub przedmiotów w wyżej
wymienionym zakresie.
W takim wypadku uczniowie spoza ZSO 13 w Gdańsku zobowiązani są do przedłożenia
dokumentu wystawionego przez szkołę macierzystą potwierdzającego zrealizowanie
podstawę programową szkoły ponadpodstawowej z języka polskiego, geografii Polski lub
historii Polski.
Dokument ten należy złożyć razem z kartą kandydata część II (załącznik drugi niniejszego
regulaminu).
7. Termin przyjmowania pozostałych dokumentów:
Karta kandydata część II – do 24.06.2022 roku do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl
Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do klasy III IB zostanie
podana 24.06.2022 o godz. 14.00
Odwołania można składać w ciągu 3 dni roboczych do 29 czerwca 2022 r.
do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres: ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl
O decyzji w sprawie złożonego odwołania kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie
drogą elektroniczną 29 czerwca 2022 po południu.
Ostateczna lista przyjętych do klasy III IB na rok szkolny 2022/2023, po pozytywnym
zaliczeniu testów sprawdzających wiedzę z zakresu podstawy programowej z j. polskiego,
historii Polski oraz geografii Polski, zostanie podana 4 lipca 2022 roku o godz. 11.00
8. Uwagi do wyboru przedmiotów:
1) ze względu na możliwości organizacyjne szkoły, kandydat musi się liczyć z ewentualną
koniecznością zmian wybranych przedmiotów
2) grupa zostanie utworzona w przypadku odpowiedniej liczby chętnych (za zgodą organu
prowadzącego – Urzędu Miasta Gdańska)
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3) przy wyborze poziomu HL zaleca się wziąć pod uwagę ocenę końcoworoczną – minimum
„dobry” z przedmiotu analogicznego, realizowanego w systemie matury polskiej (np. Polish SL →
język polski)

Załączniki do regulaminu:
- karta kandydata część I
- karta kandydata część II
- karta kandydata część III
- klauzura informacyjna RODO
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załącznik 1 do regulaminu naboru
Karta Kandydata – część I: wybór przedmiotów przez kandydata
Wypełnioną kartę prosimy przesłać elektronicznie na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

I. Wybór przedmiotów deklarowany przez Kandydata do nauki w III IB
Imię i nazwisko:
Profil obecnej klasy:
Szkoła ponadpodstawowa:
Nr telefonu kandydata:
Aktualny adres mailowy:
Adres mailowy i nr tel rodzica/opiekuna prawnego:
Proszę wybrać po jednym przedmiocie, zgodnym z planowanym kierunkiem studiów,
z każdej grupy – łącznie 6, w tym: 3 przedmioty na poziomie HL*) i 3 przedmioty
na poziomie SL

Proponowane przedmioty

Wybrany przedmiot

Grupa I
Polish A Lit. HL,
Polish A Lit. SL,
English A SL lub HL
Grupa 2
English B HL
Grupa 3
History HL lub SL,
Geography HL lub SL,
Psychology HL lub SL,
Economics HL lub SL
Environmental systems and societies
SL
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Poziom

Proponowana ocena
końcoworoczna
w roku szkolnym
2021/2022

Grupa 4
Biology HL lub SL,
Chemistry HL lub SL,
Physics HL lub SL,
Computer science HL lub SL
Environmental systems and societies
SL

Grupa 5
Mathematics analysis and
approaches HL lub SL,
Mathematics applications and
interpretation SL
Grupa 6
Visual Arts HL lub SL,
French ab initio SL,
German ab initio SL,
German B SL lub B HL
Spanish ab initio SL,
lub drugi przedmiot z
Grupy 3 lub 4

1) ze względu na możliwości organizacyjne szkoły, kandydat musi się liczyć z ewentualną
koniecznością zmian wybranych przedmiotów
2) grupa zostanie utworzona w przypadku odpowiedniej liczby chętnych (za zgodą organu
prowadzącego – Urzędu Miasta Gdańska)
3) przy wyborze poziomu HL zaleca się wziąć pod uwagę ocenę końcoworoczną – minimum
„dobry”
z przedmiotu analogicznego, realizowanego w systemie matury polskiej (np. Polish SL → język
polski)
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załącznik 2 do regulaminu naboru
Karta Kandydata – część II: wypełnia szkoła kandydata
Wypełnioną kartę prosimy przesłać elektronicznie na adres:
ib.sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

II. Osiągnięcia Kandydata w roku szkolnym 2021/2022

Imię i nazwisko
kandydata…………………………………………………………………….…..
Nazwa szkoły
ponadpodstawowej…………………………………………………………………

[%] obecności na zajęciach

Liczba godzin nieusprawiedliwionych
----------

Frekwencja roczna
Ocena roczna z zachowania
Średnia roczna ocena z wszystkich przedmiotów
Ocena roczna z Theory of Knowledge [TOK] (tylko absolwenci
II pre-IB III LO w Gdańsku)
Wolontariat (udokumentowany/ zapisany na świadectwie)

Potwierdzam zgodność powyższych danych z wynikami klasyfikacji za ostatni rok
szkolny.

Data i podpis wychowawcy…………………………………………
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załącznik 3 do regulaminu naboru
Karta Kandydata – część III: punktacja
wypełnia Komisja Kwalifikacyjna III LO w Gdańsku

III. Osiągnięcia Kandydata do kwalifikacji do klasy III IB

WYPEŁNIA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Kandydat kl. II PreIB III LO w Gdańsku przyjęty zgodnie z pkt. 1 postępowania
kwalifikacyjnego Regulaminu Szkolnej Komisji ds. naboru do kl. III IB w roku
szkolnym 2021/2022: TAK / NIE
2. Kandydat w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał następujące wyniki:
Punktacja

Mnożnik

Max. liczba punktów

Rozmowa kwalifikacyjna

1-12

1x

12 pkt.

2.

Średnia ocen z wszystkich
przedmiotów

1-6

5x

30 pkt.

3.

Ocena z TOK-u
[tylko dla uczniów II pre-IB
III LO w Gdańsku]

1-6

1x

6 pkt.

Zaliczenie Service z CAS-u
[tylko dla uczniów II pre-IB
III LO w Gdańsku]

6

1x

6 pkt.

Wolontariat:
udokumentowane godziny
[dla uczniów spoza II pre-IB
III LO w Gdańsku]

6

1x

6 pkt.

1-6

1x

6 pkt.

L. p.
1.

4.

5.

Składnik punktacji

Ocena z zachowania

Suma punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
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Punkty uzyskane
przez Kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej
Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku, ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk.
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu – p. Małgorzata Mroczkowska, Kontakt:
m.mroczkowska@zso13.edu.gdansk.pl
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem: iod.topolowka@gmail.com
4. Dane osobowe kandydatów i rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2
lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo
zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Gdańsku, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie
Dyrektora Zespołu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
7. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe kandydata mogą być przekazywane
instytucjom współpracującym z Zespołem w ramach realizowanych zadań statutowych Zespołu oraz innym
instytucjom państwowym, co wynika z odrębnych przepisów prawa.
8. Jako Administrator danych osobowych kandydatów i rodziców/ opiekunów prawnych, zapewniamy Państwu
prawo dostępu do danych oraz do otrzymania ich kopii, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia
wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz powiązanych z nimi danych
osobowych kandydata, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych w sytuacjach
przewidzianych przepisami prawa. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Administratorem.
9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza w/w prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych osobowych oraz
powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji
międzynarodowych.

Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych ............................................................................................
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