
Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów XI LOMS odbędą się w następujących terminach: 

 

Lp.  Dyscyplina sportowa/oddział  Termin przeprowadzenia 

próby sprawności fizycznej 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym 

Miejsce przeprowadzenia 

próby sprawności fizycznej 

1. Lekkoatletyka – I A I termin 

20. 06. 2023 r., godz. 1700. 

II termin 

04. 07. 2023 r., godz. 1700 

01. 08. 2023 r. , godz. 1600. 

 

Obiekty BCS, Bydgoszcz,  

ul. Gdańska 163 (boisko boczne 

– zbiórka w krytej bieżni). 

2. Kajakarstwo – I A  I termin 

20. 06. 2023 r., godz. 1600. 

II termin 

03. 07. 2023r., godz. 1000 

01. 08. 2023 r., godz. 1600 Bydgoszcz, Przystań,  

ul. Tamka 2. 

3. Piłka nożna – oddział I B  -  

chłopcy 

I termin 

19. 06. 2023 r., 

godz. 900 – 1200 (rocznik 2008), 

godz. 1230 – 1530 (rocznik 2009) 

II termin 

05. 07. 2023 r., godz. 1100 

01. 08. 2023 r. , godz. 1100 Bydgoszcz, ul. Glinki 79. 

(boisko ze sztuczną 

nawierzchnią) 

4. Piłka nożna – oddział I C I termin 

19. 06. 2023 r., godz. 1400. 

II termin 

03. 07. 2023 r., godz. 1400 

01. 08. 2023 r. , godz. 1400 Obiekty BCS, Bydgoszcz,  

ul. Gdańska 163. (boisko ze 

sztuczną nawierzchnią) 



5. Wioślarstwo – oddział I D I termin 

20. 06. 2023 r., godz. 1630. 

II termin 

03. 07. 2023 r., godz. 1000 

01. 08. 2023 r., godz. 1000 RTW Bydgostia 

Bydgoszcz, ul. Żupy 4 

6. Piłka siatkowa dziewcząt – 

oddział I E 

I termin: 

19. 06. 2023 r., godz. 1600, 

II termin: 

03. 07. 2023 r., godz. 1400, 

01. 08. 2023 r.,  

godz. 1400 

Bydgoszcz, ul. Cicha 59,  

XI Liceum Ogólnokształcące  

im. Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego 

7. Piłka siatkowa chłopców – 

oddział I E 

I termin: 

20. 06. 2023 r., godz. 1700, 

II termin: 

03. 07. 2023 r. , godz. 1700 

 

01. 08. 2023 r., 

godz. 1700 

Bydgoszcz, ul. Cicha 59,  

XI Liceum Ogólnokształcące  

im. Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego 

8. Piłka nożna chłopców –  

oddział I F 

I termin: 

21. 06. 2022 r., godz. 1700, 

II termin: 

03. 07. 2023 r., godz. 1600 

01.08. 2023 r., godz. 1700 Obiekty BCS, Bydgoszcz,  

ul. Gdańska 163. (boisko ze 

sztuczną nawierzchnią) 

9. Piłka nożna – oddział I G  -  

dziewczęta 

I termin: 

21. 06. 2023 r., godz. 1600, 

II termin: 

05. 07. 2023 r., godz. 1600 

01. 08. 2023 r., godz. 1600 Stadion Miejski  

Bydgoszcz, ul. Słowiańska 7  



10. Strzelectwo sportowe – oddział I 

G 

I termin 

19. 06. 2023 r., 

godz. 1600. 

II termin 

03. 07. 2023 r., 

godz. 1200 

01. 08. 2023 r., godz. 1200 Bydgoszcz, ul. Cicha 59, XI 

Liceum Ogólnokształcące  im. 

Bydgoskich Olimpijczyków 

Mistrzostwa Sportowego. 

 

II termin wyłącznie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób w pierwszym terminie. 

 

 

 

§ 7. 

 

Określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,  w  roku szkolnym 

2023/2024 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym  

Komisja/osoba 

odpowiedzialna za 

przeprowadzenie czynności 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 



1. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

dyrektora szkoły terminów prób 

sprawności fizycznej 

do  28 lutego 2023 r. 

nie dotyczy dyrektor  

2. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku o przyjęcie do szkoły i 

wybranego oddziału. wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

(podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego)  

od 15 maja do 16  czerwca 

2023 r., do godz. 15.00 

od 24. 07. 2023 r., od godz. 

12.00 do 31. 07. 2023 r., do 

godz. 15. 00. 

Komisja Rekrutacyjna 

3.  

Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej zgodnie z terminarzem 

określonym w § 6 niniejszego 

zarządzenia 

Zgodnie z terminami 

określonymi w § 6 

zarządzenia 

Zgodnie z terminami 

określonymi w § 6 

zarządzenia 

Komisja Rekrutacyjna 

4. 

Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej, 

I termin -  26 czerwca 2023 r. 

o godz. 12.00  , 

II termin – 6 lipca 2023 r. o 

godz. 12.00  , 

 

2 sierpnia 2023 r.– o godz. 

10.00 

Komisja Rekrutacyjna 

1.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ośmioklasisty   

od 27 czerwca 2023 r.  

do 11 lipca 2023 r. do godz. 

15.00 

nie dotyczy Komisja Rekrutacyjna 



2.  Złożenie nowego wniosku, w tym 
zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do 

których kandyduje. 

od 27 czerwca 2023 r. do 30 
czerwca 2023 r., do godz. 

15.00 

nie dotyczy Komisja Rekrutacyjna 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w 

tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 12 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r. Komisja Rekrutacyjna 

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

okoliczności zweryfikowanych przez 

wójta (burmistrza, prezydenta) 

wskazanych w oświadczeniach 

do 17 lipca 2023 r., do 7 sierpnia 2023 r., Komisja Rekrutacyjna 

9. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 18 lipca 2023 r., godz. 12. 

00 

8 sierpnia 2023 r., godz. 12. 

00 

Komisja Rekrutacyjna 

10. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie 

do  21  lipca 2023 r., do 

godz. 15.00 

 

do 10 sierpnia 2023 r., do 

godz. 15. 00 

Komisja Rekrutacyjna 



zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły. 

11. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

24 lipca 2023 r. ,godz. 12.00 11 sierpnia 2023 r., godz. 12. 
00 

Komisja Rekrutacyjna 

12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

klasach pierwszych 

24 lipca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły 

13. Opublikowanie przez Kujawsko – 

Pomorskiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w 

klasach pierwszych liceów 

ogólnokształcących, techników i 

branżowych szkół I stopnia  

do 25 lipca 2023 r.  do 14 sierpnia 2023 r.  Kujawsko – Pomorski 

Kurator Oświaty   

 

14. Wystąpienie do Komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 27 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. Rodzice/Opiekunowie 

prawni kandydata 

15. Sporządzenie przez Komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej 

16. Wniesienie do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia  otrzymania 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Rodzice/Opiekunowie 

prawni kandydata 

17. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 

Dyrektor szkoły 

 

 


