REKRUTACJA DO III LO W GDYNI NA R.SZK. 2018/2019 - TERMINARZ
KWIECIEŃ
7.04.2018

9.00 - 13.00

Dzień Otwarty III LO w Gdyni

Kandydaci przystępujący do sprawdzianów oraz zwolnieni ze sprawdzianów:
od 7.04.2018 do
11.05.2018 do
godz. 12.00

- złożenie deklaracji woli rozpoczęcia nauki w III LO w Gdyni,
- złożenie kopii zaświadczeń o tytule laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad
przedmiotowych organizowanych przez MEN poświadczone przez dyrektora gimnazjum kandydata.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów niedwujęzycznych PRAHUM (H ndw) oraz BIOCHEM (B
ndw):

od 7.04.2018 do
20.06.2018 do
godz. 12.00

- złożenie deklaracji woli rozpoczęcia nauki w III LO w Gdyni,
- złożenie kopii zaświadczeń o tytule laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad
przedmiotowych organizowanych przez MEN poświadczone przez dyrektora gimnazjum kandydata.

MAJ
Wszyscy kandydaci:
od 14.05.2018
do 20.06.2018
do godz. 12.00

- złożenie wydruku ze strony internetowej "Rekrutacji elektronicznej" (link na: www.lo3.gdynia.pl) - tylko
w przypadku, gdy III LO w Gdyni jest szkoła pierwszego wyboru,
- tylko zaiteresowani: podanie o przyjęcie do internatu (ew. wraz z oświadczeniem lub orzeczeniem o
niepełnosprawności).

16.05.2018

15.00

17.05.2018

15.00

18.05.2018

15.00

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z fizyki dla kandydatów do oddziału "MATFIZ" (M).
Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do wszystkich oddziałów dwujęzycznych oraz "PREIB" (Z), "IBO-MYP" (Y).
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki dla kandydatów doa klas: "MATINFO" (P),"MATFIZ"
(M).

CZERWIEC
8.06.2018

do godz. 14.00

Ogłoszenie wyników sprawdzianów.

do dn.
11.06.2018

do godz. 12.00

Składanie odwołań oraz próśb o wgląd do ocenionych sprawdzianów.
Rozpatrywanie odwołań przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odwołań od wyników
sprawdzianów oraz próśb o wgląd do ocxenionych sprawdzianów.
Kandydaci do III LO dostarczają (tylko, gdy III LO jest szkołą pierwszego wyboru):
1) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego ,
3) kopie zaświadczeń upoważniających do otrzymania kolejnych punktów rekrutacyjnych.

do dn.
13.06.2018
od 22.06.2018
od godz. 12.00
do 26.06.2018
do godz. 15.00

LIPIEC
6.07.2018

do godz. 12.00

od 6.07.2018 od godz.
12.00
do 11.07.2018 do godz.
15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.
Kandydaci zakwalifikowani do III LO dostarczają:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- kartę informacyjną,
- 3 podpisane fotografie,
- kopię odpisu skróconego aktu urodzenia (z nr PESEL potwierdzonym w Wydziale Ewiewncji Ludności),

9.07.2018

13.00

Spotkanie Dyrektora III LO w Gdyni z zakwalifikowanymi do szkoły kandydatami oraz ich rodzicami lub
opiekunami prawnymi.

12.07.2018

od godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do III LO w Gdyni.

