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III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 

w roku szkolnym 2021/2022 

przeprowadzi nabór do następujących klas: 

 

Klasa 

Wiodące przedmioty 

rozszerzone od klasy 

pierwszej 

Jeden przedmiot rozszerzony wybrany 

przez ucznia spośród następujących  

(od klasy pierwszej) 

A 
matematyka 

język angielski 
fizyka  

geografia (w klasie A, B, C)  

wiedza o społeczeństwie 

historia 

chemia 

B 
język polski 

język angielski 

C 
biologia 

język angielski 

D 
geografia 

język angielski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 
 

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00  
złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna); 

wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły, drogą mailową na adres: 

sekretariat@zs1brodnica.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;  

 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty; 

kopie dokumentów można przesłać pocztą elektroniczną, natomiast oryginały 

dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub za pośrednictwem Poczty Polskiej;  

 

22 lipca 2021 r. godz. 8.00  
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;   

lista zostanie wywieszona oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły: 

www.3lo.zs1brodnica.edu.pl;  

 

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 
przyjmowanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w III Liceum 

Ogólnokształcącym  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one złożone w trakcie uzupełniania wniosku;  

 

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 
    podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów           

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

lista zostanie wywieszona oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły: 

www.3lo.zs1brodnica.edu.pl;  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentacja rekrutacyjna 
 

1. Kandydaci składają następujące dokumenty: 
 

 wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez ucznia oraz 

rodziców lub prawnych opiekunów. Wzór wniosku dostępny 

jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: 

www.3lo.zs1brodnica.edu.pl, 

 oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

 zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych, działalności w wolontariacie. 

 

2. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, 

drogą mailową na adres: sekretariat@zs1brodnica.pl lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 
 

 

Złożenie oryginałów 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
jest jednocześnie potwierdzeniem woli podjęcia nauki 

w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. 
 

 


