
JAK ZOSTAĆ
UCZNIEM III LO

W ZABRZU? 

REKRUTACJA PODSTAWOWA 2023/2024

ŚCIĄGA DLA ROZTARGNIONYCH

WWW.3LO.ZABRZE.PL ZAKŁADKA NABÓR

15 MAJA - 19 CZERWCA 2023
Składasz wniosek o przyjęcie do liceum, 

do klasy bez dwujęzyczności wraz z
dokumentami, które potwierdzają spełnianie
przez Ciebie warunków branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Uwaga! Podanie składasz wyłącznie w szkole

pierwszego wyboru. 

CZERWIEC 2023
Test ze znajomości języka angielskiego 

lub języka niemieckiego dla kandydatów 
do grup dwujęzycznych. 

KWIECIEŃ - MAJ 2023
Zapoznaj się z ofertą szkoły. Zastanów się, który

z oferowanych profili jest zgodny 
z Twoimi zainteresowaniami. Przemyśl, 

czy będziesz kandydować do klasy dwujęzycznej
(z językiem angielskim lub niemieckim). 

 
Jeżeli interesują Cię języki obce to masz

możliwość intensywnego pogłębienia znajomość
drugiego języka obcego (tj. 

j. francuskiego, j. włoskiego, j. rosyjskiego, 
j. angielskiego lub j. niemieckiego). Zdecyduj czy
będziesz się uczyć w wymiarze 4 czy 2 godzin

tygodniowo. 
 

Wybór języka dodatkowego jest niezależny od
wyboru dwujęzyczności.  

15 MAJA - 29 MAJA 2023
Składasz wniosek o przyjęcie do liceum, 

do oddziału dwujęzycznego wraz z
dokumentami, które potwierdzają spełnianie
przez Ciebie warunków branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym. 
Uwaga! Podanie składasz wyłącznie w szkole

pierwszego wyboru. 

05 CZERWCA 2023, GODZ. 12:00
Test z języka angielskiego do klasy

dwujęzycznej. 

05 CZERWCA 2023, GODZ. 14:00
Test z języka niemieckiego do klasy

dwujęzycznej. 

14 CZERWCA 2023
Ogłoszenie wyników testów z języka
niemieckiego do klasy dwujęzycznej. 

DO 29 MAJA 2023 
Termin zgłoszenia chęci udziału w teście do
klasy dwujęzycznej w sekretariacie szkoły. 

CZERWIEC - LIPIEC 2023
To już ostatnie kroki by zostać uczniem 

w III LO... 

23 CZERWCA - 10 LIPCA 2023
Musisz uzupełnić dokumentację. Przynieś do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.   

18 LIPCA 2023
Bacznie śledź stronę internetową szkoły. W tym dniu
zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i

zakwalifikowanych do szkoły. 

18 LIPCA - 25 LIPCA 2023
Twój rodzic (lub prawny opiekun) musi potwierdzić w
tym czasie Twoją wolę uczęszczania do naszej szkoły

poprzez doniesienie orginałów świadectwa oraz
zaświadczenia o egzaminach 

26 LIPCA 2023, GODZ. 14:00
Zostanie opublikowana lista przyjętych i nieprzyjętych

kandydatów do szkoły. 


