Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny
2018/2019 do klas I prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo: trzyletnich
liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia
LP.
Rodzaj czynności
1.

1a

1b

2.

2a.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I
trzyletnich liceów ogólnokształcących,
czteroletnich techników i branżowych szkół I
stopnia wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z
wyłączeniem szkół i klas wymienionych w pkt
1a i 1b
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
klasy I, w której program nauczania
realizowany w oddziale wymaga od
kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji - dotyczy oddziału
matematyczno-fizyczno-informatycznego
„uniwersyteckiego” w IV LO

od 17 maja 2018 r.
(czwartek) do 18 czerwca
2018 r. (poniedziałek) do
godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do:
- oddziału sportowego klasy I liceum
ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi
(dotyczy VIII LO i X LO) lub oddziału
mistrzostwa sportowego klasy I liceum
ogólnokształcącego (dotyczy XIII LO)

od 18 kwietnia 2018 r.
(środa)
do 18 maja 2018 r.
(piątek)

- oddziału dwujęzycznego klasy I liceum
ogólnokształcącego z oddziałam
dwujęzycznymi (dotyczy X LO)
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnieo
kierunkowych, o którym mowa w art. 20f
ust. 5 ustawy o systemie oświaty w związku z
art. 149 ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające (dotyczy oddziału
„uniwersyteckiego” w IV LO)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust.
4 ustawy o systemie oświaty w związku z art.
149 ust. 4 i 7 ustawy – Przepisy
wprowadzające (dotyczy oddziałów
sportowych w VIII LO i X LO i oddziału

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 13 lipca 2018 r.
(piątek)
od godz. 14.00
do 18 lipca 2018 r.
(środa)
do godz. 15.00

od 18 kwietnia 2018 r.
(środa)
do 18 maja 2018 r.
(piątek)

w siedzibie szkoły
21 maja 2018 r.
(poniedziałek) godz. 12.00,
a dla kandydatów, którzy
z przyczyn losowych nie
będą mogli w ww.
terminie uczestniczyd 4 czerwca 2018 r.
(poniedziałek) godz. 12.00
X LO hala sportowa w
siedzibie szkoły,
23 maja 2018 r. (środa)
godz. 16.00
25 maja 2018 r. (piątek)
godz. 16.00

od 19 lipca 2018 r.
(czwartek)
do 20 lipca 2018 r. (piątek)

mistrzostwa sportowego w XIII LO)

2b.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1
ustawy o systemie oświaty w związku z art.
149 ust. 4 i 7 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
(dotyczy oddziałów dwujęzycznych w X LO)

4 czerwca 2018 r.
(poniedziałek) godz. 16.00

VIII LO 4 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)
– godz. 11.30 piłka nożna
na Stadionie MOSiR przy
ul. Szosa Chełmioska 75,
– godz. 12.30 piłka
koszykowa w Hali
Sportowej ZSPS i VIII LO
przy ul. Grunwaldzkiej
33/35
XIII LO
– 24 maja 2018 r.
(czwartek) godz. 16.45
hokej na lodzie Stadion
Miejski Toruo, ul. gen.
Bema 23/29
– 25 maja 2018 r. (piątek)
godz. 17.00 wioślarstwo
w siedzibie szkoły,
– 4 czerwca 2018 r.
(poniedziałek) godz. 10.00
kolarstwo w siedzibie
szkoły
X LO siedziba szkoły sala
nr 208
23 maja 2018 r. (środa)
godz. 16.00
25 maja 2018 r. (piątek)
godz. 16.00
4 czerwca 2018 r.
(poniedziałek) godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej, o których mowa w art.
20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie
oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i 7 ustawy
– Przepisy wprowadzające

do 7 czerwca 2018 r.
(czwartek)
do godz. 12.00

do 23 lipca 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych, o którym mowa w
art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w
związku z art. 149 ust. 4 i 7 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu, o którym
mowa w art. 20f ust. 5 ustawy o systemie
oświaty w związku z art. 149 ust. 4 ustawy –
Przepisy wprowadzające

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I
liceum ogólnokształcącego, technikum i
branżowej szkoły I stopnia o świadectwo
ukooczenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r.
(piątek)
do 26 czerwca 2018 r.
(wtorek)
do godz. 12.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy I liceum
ogólnokształcącego, technikum i branżowej
szkoły I stopnia oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 27 czerwca 2018 r.
(środa)

do 24 lipca 2018 r.
(wtorek)

w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie
oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i 7, art.
155 ust 4 i 7, art. 165 ust 3 i 4 ustawy –
Przepisy wprowadzające

do 20 czerwca 2018 r.
(środa)

do 20 lipca 2018 r. (piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez technikum lub branżową
szkołę I stopnia skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej
szkole, w przypadku złożenia przez

6 lipca 2018 r.
(piątek)
godz. 12.00

6 sierpnia 2018 r.
(poniedziałek)
godz. 12.00

do 9 lipca 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

do 7 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
do godz. 12.00

6.

7.

8.

9.

10.

kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukooczenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
liceum ogólnokształcącego, technikum i
branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku
technikum lub branżowej szkoły I stopnia także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazao zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie drogą elektroniczną przez
dyrektora liceum ogólnokształcącego,
technikum i branżowej szkoły I stopnia
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w
szkole

do 13 lipca 2018 r.
(piątek)
do godz. 10.00

do 13 sierpnia 2018 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

13 lipca 2018 r.
(piątek)
godz. 14.00

14 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
godz. 12.00

niezwłocznie,
nie później niż
13 lipca 2018 r.
(piątek)
do godz. 15.00

niezwłocznie,
nie później niż
14 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
do godz. 13.00

