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TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘD-

NYCH DO POTWIERDZANIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS RE-

KRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO     

I VIII LO W TORUNIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowa-

niu rekrutacyjnym 

Termin w postępowa-

niu uzupełniającym 

1.  Składanie wniosków przez rodziców 

kandydata lub kandydata pełnolet-

niego o przyjęcie do internatu wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 7 czerwca 2021 r. 

do 2 lipca 2021 r. 

(do godz. 15.00) 

od  6 sierpnia  2021 r. 

(od godz. 12.30) 

do 10 sierpnia 2021 r. 

(do godz. 15.00) 

2. Weryfikacja przez komisję rekruta-

cyjną wniosków o przyjęcie do inter-

natu oraz dokumentów potwierdzają-

cych spełnienie przez kandydata kry-

teriów branych pod uwagę w postępo-

waniu rekrutacyjnym, w tym dokona-

nie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności,  

o których mowa w art. 150 ust.7 

ustawy 

do 21 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 

3.  Podanie do publicznej wiadomości li-

sty kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 

 (godz. 14.00) 

16 sierpnia 2021 r. 

(godz. 14.00) 

 

 

4. Uzupełnienie wniosku o  zaświadcze-

nie potwierdzające przyjęcie kandy-

data do klasy I na rok szkolny 

2021/2022 oraz potwierdzenie przez 

rodzica kandydata lub pełnoletniego 

kandydata woli przyjęcia w postaci pi-

semnego oświadczenia 

od 22 lipca 2021 r.  

(od godz. 14.30)  

do 5 sierpnia 2021 r. 

(do godz. 15.00), 

a w przypadku uczniów 

przyjętych do klasy I na 

rok szkolny 2021/2022 

od 2 sierpnia 2021 r.  

(od godz. 14.30) 

do 5 sierpnia 2021 r. 

(do godz. 15.00) 

 

od 16 sierpnia 2021 r.  

(od godz. 14.30)  

do 25 sierpnia 2021 r. 

(do godz. 15.00) 

  

5. Podanie do publicznej wiadomości li-

sty kandydatów przyjętych i kandyda-

tów nieprzyjętych 

6 sierpnia 2021 r. 

(godz. 12.00) 

26 sierpnia 2021 r. 

(godz. 12.00) 
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