Instrukcja dla kandydata
1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń jest realizowany z
wykorzystaniem elektronicznego systemu OMIKRON, za pośrednictwem strony:
http://torun.e-omikron.pl
2. Nabór wniosków do klas pierwszych w III LO prowadzony jest w terminie od 22 maja do 19
czerwca 2017 r. do godz. 15:00.
3. Kandydat, korzystając z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu (w domu lub w
naszej szkole), zapoznaje się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, a następnie
rejestruje się i loguje na swoje konto w systemie elektronicznego naboru:
a. podaje we wniosku dane osobowe: swoje i rodziców (prawnych opiekunów)
b. dokonuje wyboru poszczególnych oddziałów w nie więcej niż trzech szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Ustala listę preferencji – czyli
kolejność szkół i oddziałów, co jest bardzo istotne, ponieważ według tej kolejności
odbywa się w systemie kwalifikacja kandydata do szkoły i oddziału
c. drukuje z systemu wniosek, uwzględniający powyższy wybór. Na wniosku w
wyznaczonych miejscach kandydat i jego rodzice (prawni opiekunowie ) składają
podpisy
4. W dniach od 22 maja do 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 kandydat składa wniosek
(wydrukowany z systemu) w szkole, którą wybrał jako pierwszą na liście preferencji. Jeśli
kandydat zaznaczył na wniosku dodatkowe kryterium decydujące o przyjęciu (stosowane w
przypadku równorzędnych wyników) to do wniosku musi dołączyć stosowne dokumenty
potwierdzające spełnienie zaznaczonych kryteriów (szczegółowe informacje i druki oświadczeń
dostępne w systemie elektronicznego naboru)
5.

Zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów można dokonać do 19 czerwca
2017 r. do godz. 15:00 wycofując złożony wniosek ze szkoły, wprowadzając zmiany do systemu i
składając nowy wniosek w szkole, która została wybrana jako pierwsza na zmodyfikowanej liście
preferencji.

6. Do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru
świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne
wymagane dokumenty. Możliwe jest złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez dyrektora gimnazjum lub oryginałów dokumentów.
7. Kandydat przyjmowany jest do szkoły i do oddziału na podstawie uzyskanej sumy punktów z
uwzględnieniem ustalonej przez niego kolejności szkół i oddziałów na liście preferencji.
8. Suma punktów ustalana jest według kryteriów określonych w Zasadach rekrutacji do III LO
(kliknij).
9. Terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum, potwierdzenia przez
rodziców woli podjęcia nauki kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych poprzez
złożenie oryginałów dokumentów oraz ogłoszenia listy przyjętych zostaną określone przez
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i będą zamieszczone w Terminarzu (kliknij).

Oferta klas na rok szkolny 2017/2018
IA – humanistyka w biznesie – opisy i zdjęcia (kliknij)
IBD (dwie klasy) – artystyczna / bezpieczeństwa wewnętrznego – opisy i zdjęcia (kliknij)
IC – językowo – medialna – opisy i zdjęcia (kliknij)
IE – biologiczno – medyczna – opisy i zdjęcia (kliknij)
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