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INFORMACJE OGÓLNE 

• Nabór do wszystkich liceów, techników             
i szkół branżowych prowadzonych przez 
miasto Toruń odbywać się będzie za 
pośrednictwem platformy internetowej. 

• od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. wszyscy 
kandydaci powinni zarejestrować się na 
platformie elektronicznej i wypełnić wniosek 
o przyjęcie do wybranych klas i szkół. 

https://torun.edu.com.pl 
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INFORMACJE OGÓLNE 

• Do 14 lipca2020 r. kandydat powinien 
dostarczyć  do szkoły pierwszego wyboru: 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

• zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty; 

• inne dyplomy i zaświadczenia poświadczające 
osiągnięcia artystyczne, sportowe i in. 

Najlepiej dostarczyć kserokopie lub przesłać 
zeskanowane dokumenty drogą elektroniczną. 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

• Każdy z kandydatów ma prawo umieścić                 
w swoim wniosku dowolną ilość klas ale 
maksymalnie w trzech różnych szkołach. 
 

• Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydat 
zostanie umieszczony na liście tylko w jednej 
szkole w jednej klasie spośród tych, które 
wybrał i umieścił we wniosku. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Potwierdzeniem złożenia wniosku jest 

•  Złożenie podpisu elektronicznego na stronie 
systemu naboru przez rodziców/opiekunów 
prawnych  

lub  

• Dostarczenie/przysłanie wydrukowanego i 
podpisanego wniosku do tej szkoły, która 
znajduje się na pierwszym miejscu listy 
preferencji. 
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KRYTERIA REKRUTACJI 

• Kandydaci maksymalnie mogą otrzymać    
200 pkt, z czego 100 pkt za wyniki egzaminu 
ósmoklasisty a 100 pkt za oceny na świa-
dectwie ukończenia szkoły oraz osiągnięcia    
w konkursach przedmiotowych, sportowych    
i artystycznych. 

• Laureaci konkursów z listy Kuratora Oświaty 
przyjmowani są do szkoły niezależnie od 
uzyskanej punktacji. 
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SZCZEGÓLNE KRYTERIA REKRUTACJI 

• Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do 
klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej 
„uniwersyteckiej” w IV LO oraz do klas 
dwujęzycznych i sportowych w innych 
szkołach: 

- składają podania krócej - do 31 maja2021 r. 

- obowiązani są zaliczyć sprawdziany 
predyspozycji określone przez szkołę. 
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JAK WYBIERAĆ DOBRZE? 
• System informatyczny będzie kwalifiko-

wał uczniów do poszczególnych klas       
i szkół wg dwóch podstawowych zasad: 

- porównania ilości otrzymanych pkt za 
wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz     
ze świadectwa ukończenia szkoły 

- kolejności klas i szkół na liście umiesz-
czonej we wniosku kandydata 
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JAK WYBIERAĆ DOBRZE? 

• Oznacza to, że program komputerowy 
będzie porównywał wyniki kandydata    
z wszystkimi innymi chętnymi do klasy, 
którą umieścił na 1 miejscu swojej listy 
preferencji. Jeżeli ilość punktów będzie 
wystarczająca, umieści kandydata na 
liście zakwalifikowanych do tej klasy.  
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JAK WYBIERAĆ DOBRZE? 

• Jeżeli inni chętni będą mieli lepsze wyniki, 
to system będzie porównywał wyniki kan-
dydata z wszystkimi innymi chętnymi do 
klasy, którą umieścił na 2 miejscu swojej 
listy preferencji.  

• Proces będzie powtarzany tak długo,           
aż kandydat zakwalifikuje się do którejś           
z wybranych przez siebie klas albo skończy 
się lista wybranych oddziałów. 
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JAK WYBIERAĆ DOBRZE? 

• Bardzo ważne jest ustalenie właściwej 
kolejności klas na liście. Na 1 miejscu 
najbardziej ulubiona, potem te nieco 
mniej pożądane a na końcu listy najmniej 
zgodne z chęciami kandydata. Nie ma 
sensu umieszczać na liście klas, które 
„zupełnie nie pasują” do zainteresowań 
kandydata np. humanistycznej wtedy, 
kiedy nie lubi on dużo czytać. 
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Nabór do IV LO 
• IV Liceum Ogólnokształcące                                  

im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu                       
w roku szkolnym 2021/2022                                   
przeprowadzi nabór do 5 klas pierwszych. 

• Wszystkie klasy objęte są patronatem 
wydziałów                                                                 
Uniwersytetu                                                             
Mikołaja                                                            
Kopernika                                                                  
w Toruniu.  
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Klasy w IV LO 
 

•Klasa 1A biologiczno-chemiczna „medyczna”;  

•Klasa 1B lingwistyczno-społeczna - rozszerzone 2 języki 

obce i wiedza o społeczeństwie; 

•Klasa 1C geograficzno-matematyczna „ekonomiczna”     

z rozszerzonym jęz. angielskim; 

•Klasa 1D matematyczno-fizyczna „autorska”                       

z rozszerzonym jęz. angielskim; 

•Klasa 1E matematyczno-fizyczno-informatyczna 

„uniwersytecka”; 
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IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

 

ZAPRASZAMY 

Andrzej Czyżewski 


