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ZASADY REKRUTACJI 

 

do klas pierwszych 

 

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO i TECHNIKUM NR 8 

 

w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego 

i VIII  Liceum Ogólnokształcącym  w Toruniu  

 na rok szkolny 2023/2024 

 
 

Podstawa prawna: 

art. 154 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji i 

Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm) oraz 

Zarządzenia Nr 9/2023 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 

stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy 

klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych 

w województwie kujawsko – pomorskim.  
 

 
I. Zasady ogólne 

 

1. O przyjęcie do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego                   

i Technikum Nr 8 mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

 

      II. Kryteria  rekrutacji 

 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy    

      pierwszej szkoły ponadpodstawowej w procesie rekrutacji wynosi 200. 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen 

z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydata odnotowanych na 

świadectwie ustala się w następujący sposób: 

 

A. Egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt. 

1. Przedmioty punktowane 

      

1) Język polski              - 35 pkt. 

2) Matematyka     - 35 pkt. 

3) Język obcy nowożytny       - 30 pkt. 
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B. Oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia - maksymalnie 100        

pkt. 
 

Wybór obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przedmioty punktowane 

podczas rekrutacji oraz języki obce nauczane w poszczególnych klasach 

 

w   VIII     LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
 

przedstawiają się następująco: 

 

 klasa medyczno-psychologiczna (1A, 1B)  

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

    język polski 

    matematyka 

    biologia 

chemia  

 

języki: angielski, niemiecki 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

przedmiot dodatkowy: psychologia  

 

Dla kandydatów, którzy w przyszłości zamierzają studiować medycynę, farmację, 

stomatologię, weterynarię, biologię, ochronę środowiska, biotechnologię oraz 

psychologię. 

 

klasa biznesowo-multimedialna (1C) 

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

    język polski  

matematyka 

    język obcy 

    geografia  

 

języki: angielski, hiszpański 

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia  

przedmiot dodatkowy: multimedia 

 

Dla uczniów, których interesują zagadnienia gospodarcze i chcieliby studiować 

zarządzanie i marketing, ekonomię oraz nauki społeczne.  
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klasa prawno-obywatelska (1D) 

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

język polski 

matematyka 

język obcy 

historia lub wiedza o społeczeństwie 

 

języki: angielski, włoski 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia 

 

Dla osób, które interesują się polityką, aktualnymi wydarzeniami w kraju i za 

granicą, zamierzający studiować prawo, administrację, historię, europeistykę, 

stosunki międzynarodowe. 

 

 

klasa sportowa (1E) o profilu sportowo-fizjoterapeutycznym:  

wiodące dyscypliny: koszykówka i piłka nożna  

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

    język polski 

    matematyka  

język obcy 

     geografia 

 

języki: angielski, niemiecki 

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wychowanie fizyczne  

  dodatkowo: biologia z elementami fizjoterapii 

 

Dla uczniów, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności w koszykówce i 

piłce nożnej lub studiować fizjoterapię.  

 

Kandydaci do klasy sportowej obowiązkowo zaliczają próbę sprawności 

fizycznej, dostarczają wraz z wnioskiem orzeczenie lekarskie wydane przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu stanu zdrowia 

umożliwiającego podjęcie nauki w oddziale sportowym oraz pisemną zgodę 

rodziców (prawnych opiekunów) na kontynuowanie nauki w klasie 

sportowej. 

O przyjęciu do klasy sportowo-fizjoterapeutycznej decyduje zaliczenie próby 

sprawnościowej, szczególne osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce.  
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klasa matematyczno-ekonomiczna (1M) 

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

    język polski  

matematyka 

    język obcy 

    język angielski  

 

języki: angielski, niemiecki 

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka 

przedmiot dodatkowy: psychologia w biznesie 

 

Dla uczniów, których interesują zagadnienia gospodarcze i chcieliby studiować 

zarządzanie i marketing, ekonomię, psychologię biznesu oraz nauki społeczne 

albo studiować na kierunkach politechnicznych.  

 

klasa teatralno-dziennikarska (1T) 

przedmioty punktowane w rekrutacji: 

    język polski  

matematyka 

    język obcy 

    historia lub wiedza o społeczeństwie 

     

języki: angielski, niemiecki 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia  

przedmiot dodatkowy: zajęcia teatralno-dziennikarskie 

 

Klasa dla osób kreatywnych i twórczych, którzy interesują się teatrem i lubią 

dziennikarstwo. 

 

3. Wybór obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przedmioty punktowane podczas 

rekrutacji oraz języki obce nauczane w   
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TECHNIKUM   NR 8 
 

zawód: technik fotografii i multimediów (1TF) 

 

      przedmioty punktowane w rekrutacji: 

język polski  

matematyka 

    język obcy 

    informatyka lub fizyka 

języki: angielski, hiszpański 

przedmiot rozszerzony: język angielski 

 

 

            Zawód technik fotografii i multimediów jest zawodem atrakcyjnym i 

poszukiwanym na rynku pracy. Może być wykonywany w każdym miejscu na 

Ziemi.  

            Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

▪ organizowania planu zdjęciowego, 

▪ rejestracji, obróbki i publikacji obrazu, 

▪ cyfrowej obróbki obrazu, 

▪ przygotowania materiałów cyfrowych, 

▪ wdrażania projektów multimedialnych. 

 

zawód: technik technologii żywności (1TB) 

przedmioty punktowane w rekrutacji:  

język polski  

matematyka 

    język obcy 

biologia lub geografia 

języki: angielski, hiszpański 

przedmiot rozszerzony: język angielski 

Zakres kształcenia w zawodzie technik technologii żywności został 

poszerzony o kontrolę jakości i bezpieczeństwo żywności. To innowacja 

pedagogiczna w tym zawodzie.  

Nowoczesny zawód dla kandydatów, którzy interesują się wytwarzaniem, 

oceną żywności, kontrolowaniem jakości i bezpieczeństwa żywności. 

 

Do klasy technikum uczniowie dostarczają zaświadczenie od lekarza 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy dla Młodocianych. 
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Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów 

W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub 

finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa.  

 

III. Terminy rekrutacji  

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do                                                      

VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 8  

 

1.  

Składanie wniosków o przyjęcie do: 

- VIII Liceum Ogólnokształcącego   

-  Technikum Nr 8 

od 15 maja 2023 r. 

(poniedziałek) 

do 16 czerwca 2023 r. (piątek) 

do godz. 15.00 

2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej   

19 czerwca 2023 r. 

godz. 11.30 piłka nożna  

godz. 12.30 koszykówka  

II termin 3 lipca 2023 r. godz. 

11.30 piłka nożna  

godz. 12.30 koszykówka  

3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej    

I termin: 26 czerwca 2023 r.  

II termin: 6 lipca 2023 r.  

5.  

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów 

do VIII Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum Nr 8  

od 27 czerwca 2023 r. (piątek) 

do 11 lipca 2023 r. (wtorek)  

do godz. 15.00  

6.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
18 lipca 2023 r. godz. 12.00 

7.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 
24 lipca 2023 r. godz. 12.00 

 

IV. Postępowanie odwoławcze.  

Odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej będą rozpatrywane zgodnie 

z art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)  

 


