
Informacja dla uczniów klas ósmych 

dotycząca rekrutacji i naboru elektronicznego 

 

1.. Ogólny harmonogram rekrutacji umieszczony na stronie MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego  

i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi 

1. Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły 
ponadpodstawowej  
 

od 15 czerwca 2020 (poniedziałek), 

do 10 lipca 2020 (piątek) do godz. 15:00 

Zanieś* do szkoły 
swój wniosek   

Szkoły i oddziały: dwujęzyczne, 
sportowe, z uzdolnieniami kierunkowymi 

od 15 czerwca 2020 (poniedziałek), 
do 22 czerwca 2020 (poniedziałek) do godz. 15:00 
 

 

2. Uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 
ukooczenia szkoły 

od 26 czerwca 2020 (piątek), 
do 10 lipca 2020 (piątek) do godz. 15:00 

Zanieś* do szkoły 
świadectwo 

3. Uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty ukooczenia szkoły 

od 31 lipca 2020 (piątek), 
do 4 sierpnia 2020 (wtorek) do godz. 15:00 

Zanieś* do szkoły 
zaświadczenie o 
wyniku egzaminu 

4. Ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2020 (środa)  

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie 

od 15 czerwca 2020 (poniedziałek), 
do 14 sierpnia 2020 (piątek) 

Idź* do szkoły po 
druk skierowania do 
lekarza 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci złożenia 
oryginałów  (o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku): 
 świadectwa ukooczenia szkoły 

 zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazao zdrowotnych po podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (tylko w kształceniu 
zawodowym). 

od 13 sierpnia 2020 (czwartek), 
do 18 sierpnia 2020 (wtorek) do godz. 15:00 

Potwierdź
*
, że 

chcesz byd przyjęty 
do tej szkoły 

7.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych  

19 sierpnia 2020 (środa) do godz. 14:00  

 
Zanieś*, Idź* , Potwierdź* -  sprawdź, czy będzie mnożna to zrobid drogą elektroniczną. 



3.. Zanim rozpocznie się nabór elektroniczny warto odwiedzid  stronę  szkoły, którą jesteś zainteresowany. 

Znajdziesz tam na pewno dużo informacji o szkole, profilach klas, nauczanych językach obcych,  zasadach rekrutacji,  

w tym o przedmiotach punktowanych w procesie rekrutacji. 

 

4.. Nabór do szkół ponadpodstawowych (liceów, techników i szkół branżowych) prowadzonych przez miasto Toruo  

będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej:   https://torun.edu.com.pl 

 

5.. Elektroniczny nabór rozpocznie się 15 czerwca 2020. 

 Uczeo loguje się swoim numerem pesel (tak było w ubiegłym roku) i postępuje zgodnie ze wskazówkami. 

 Uczeo ma prawo umieścid w swoim wniosku dowolną ilośd klas, ale maksymalnie w trzech różnych szkołach. 

Bardzo ważne jest ustalenie kolejności klas na liście, czyli tzw. listy preferencji. 

 Na 1 miejscu powinna byd klasa, do której najbardziej chcesz się dostad.  

 Po zakooczeniu procesu rekrutacji kandydat zostanie umieszczony na liście tylko w jednej szkole i w jednej klasie 

spośród tych, które wybrał  i umieścił we wniosku. 

 

6.. W procesie rekrutacji kandydaci mają możliwośd uzyskania maksymalnie 200 punktów (100 pkt. za egzamin  

ósmoklasisty, 100 pkt. za oceny na świadectwie ukooczenia szkoły, osiągnięcia wiedzy, sportowe, artystyczne  

oraz aktywnośd społeczną). 

 

7.. Uczeo, który wybiera szkołę, która nie uczestniczy w naborze elektronicznym powinien: 

-  wejśd na stronę wybranej  przez siebie szkoły, 

-  w pasku menu wybrad przycisk: REKRUTACJA lub NABÓR 

-  zapoznad się z zasadami rekrutacji i np. pobrad wzór podania. 

 

8..  TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY 

PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – w załączniku  
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