
nazwa szkoły nazwa sprawdzianu 

język obcy/ dyscyplina 

sportowa/ inne termin, miejsce 

IV LO

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziału dwujęzycznego j.angielski

25.05.2018 godz. 15.00 - część pisemna                                    

28.05.1018 od godz.14.00 - część ustna                                                       

W rekrutacji  uzupełniającej - 24. 07. 2018 godz. 12.00- część 

pisemna, a następnie ustna. ul.Pomorska 16

VIII LO

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziału dwujęzycznego j.niemiecki 28.05.1018 od godz.12.00, w siedzibie szkoły, ul. Pomorska 105

XI LO 

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziałów dwujęzycznych

1 oddział - j.angielski                     

1 oddział - j.francuski

5.06.2018r., godz. 17.00,  w siedzibie Gimnazjum nr 28, ul. 

Kopcińskiego 54

XIII LO

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziału dwujęzycznego / język 

francuski j.francuski

29.05.2018r., godz. 12.00, w rekrutacji uzupełniającej - 24.07, 

godz. 10.00; w siedzibie szkoły ul. Eljasza Chaima Majzela 4

XXX LO

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziału dwujęzycznego / język 

angielski j.angielski

5.06.2018r., godz. 15.00,   w siedzibie szkoły, przy ul. Sowińskiego 

50/56

XXXII LO w ZSO 1

sprawdzian kompetencji 

językowych - dla kandydatów do 

oddziału dwujęzycznego j.hiszpański 5.06.2018r.,godz.12.00, w siedzibie szkoły, Czajkowskiego 14

Terminy sprawdzianów kompetencji językowych, testów sprawności fizycznej, sprawdzianów umiejętności artystycznych dla uczniów starających

się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, artystycznych



XLIII LO w ZSO 5

test sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziału 

sportowego

piłka ręczna                                                 

lekka atletyka

23.05.18r., godz.16.00, CHKS, ul Kosynierów Gdyńskich 18   

24.05.18r., godz.16.00, CHKS, ul Rudzka 37

XLVII LO w ZSO 8

test sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziału 

sportowego

piłka siatkowa, 

strzelectwo, piłka nożna

29.05.2018r.,  godz 15.00-17.00                                              

5.06.201r.,  godz. 15.00 - 17.00 w siedzibie szkoły, ul. Czernika 1/3

LV LO w ZSP 10

test sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziału 

sportowego piłka ręczna 4.06.2018r., godz.12.00,  w hali klubu Anilana, ul. Sobolowa 1

VI LO

sprawdzian uzdolnień 

kierunkowych dla kandydatów do 

oddziału teatralnego oddział teatralny

28.05.2018r., godz. 8.30-14.30,                                                           

29.05. 2018r., godz. 8.30-14.30, w siedzibie szkoły, Podmiejska 21


