
REKRUTACJA 2020/2021 

Ważne informacje dla Kandydatów i Rodziców 

 

Jeśli chcesz zamieszkać w naszym internacie: 

1. Wypełnij wniosek wraz z załącznikami: http://www.8lo.torun.pl/pl/internat/zasady-

rekrutacji lub na miejscu w punkcie rekrutacyjnym internatu 

2. Złóż wniosek wraz z załącznikami w dniach od 15.06 do 10.07.2020 r. do godz. 15.00. 

Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

 Osobiście w punkcie rekrutacyjnym do internatu, który mieści się w budynku internatu 

żeńskiego w pokoju wychowawców na I piętrze (wchodzimy wejściem od strony 

szkoły, dzwonimy dzwonkiem przy drzwiach). Tu w dniach rekrutacyjnych  

w godzinach 9.00-15.00 dyżurują wychowawcy internatu, by pomóc w wypełnieniu 

wniosku, udzielić informacji na temat rekrutacji i internackiego życia. W czasie dyżuru 

można też telefonicznie kontaktować się z wychowawcami dzwoniąc na numer 

(56) 660 22 93. 

 Elektronicznie, wypełniając wniosek, który znajdziesz na naszej stronie  

internetowej: http://www.8lo.torun.pl/pl/internat/zasady-rekrutacji. Wyślij go  

na adres mailowy: internat.rekrutacja@8lo.torun.pl. Każdy wniosek przysłany drogą 

elektroniczną jest rejestrowany, czego potwierdzeniem będzie mailowa odpowiedź 

zwrotna z punktu rekrutacyjnego internatu od dyżurującego wychowawcy.  

 Pocztą tradycyjną, wysyłając dokumenty na adres internatu (Internat ZSPS  

i VIII LO ul. Grunwaldzka 29/31 87-100 Toruń). 

3. Kolejnym krokiem jest weryfikacja wszystkich wniosków do 4.08.2020 r.  Jest to 

zadanie komisji rekrutacyjnej.  

4. Jeśli jesteś kandydatem do klasy pierwszej i zostaniesz przyjęty do wybranej toruńskiej 

szkoły, będziesz musiał nam dostarczyć potwierdzenie przyjęcia. Masz na to czas 

do 20.08.2020 r. 

5. 21.08.2020 r. o godz. 12.00 opublikujemy na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń w internacie listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

6. Następnym ważnym krokiem w postępowaniu rekrutacyjnym jest potwierdzenie woli 

przyjęcia do internatu w postaci pisemnego oświadczenia (dokumenty do pobrania 

pod adresem: http://www.8lo.torun.pl/pl/internat/zasady-rekrutacji). Będzie można to 

zrobić w dniach 21.08-26.08.2020 r. do  godz. 12.00. 

 

7. Ostatnim etapem jest podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych 

oraz nieprzyjętych do internatu (na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej). 

Nastąpi to 26.08.2020 r. do godz. 15.00. 

 

8. Jeżeli zostaniesz przyjęty do internatu, informacje dotyczące kwaterowania  

znajdziesz  na naszej stronie internetowej http://www.8lo.torun.pl/pl/internat.  

 

Wszystkim życzymy powodzenia! 

Do zobaczenia w Internacie ZSPS i VIII LO! 
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