TERMINY REKRUTACJI
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego w publicznej szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

17.04. – 11.05.2018r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

14.05. 2018
Termin dodatkowy: 21.05.2018

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

28.05. - 22.06.2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

1.06.2018r. godz. 12

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22.06. - 26.06.2018r.

6.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

28 .06. - 6.07.2018r.

7.

8.

9.
10.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia i przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie
zostały one złożone wcześniej.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły
Postępowanie uzupełniające

Kierunek kształcenia

00

11 .07. 2018r. godz. 12

00

11.07. - 13.07. 2018r. do godz. 12

16.07.2018r. godz. 14

00

00

16.07.2018r.- 28.08.2018r.

Przedmioty ujęte w podstawie
programowej w zakresie
rozszerzonym

Przy rekrutacji - do punktacji
kandydat otrzymuje punkty za
ocenę z języka polskiego,
matematyki oraz z dwóch
przedmiotów

Ia

sportowy – lekkoatletyczny z
elementami fizjoterapii

język polski, język angielski, biologia,

Grupa I,IV

Ib

społeczno-prawny (integracyjny)

język polski, historia ,język angielski

Grupa I,II

Ic

biologiczno-medyczny z elementami
ratownictwa medycznego

biologia, chemia, język angielski

Grupa I, III

Id

językowo - informatyczna
z elementami e-sportu

język angielski, matematyka, informatyka

Grupa I, V

Grupa przedmiotowa

Przedmioty

I - blok języków obcych
II – blok humanistyczny
III – blok matematyczno- przyrodniczy
IV – blok sportowy
V – blok informatyczny

języki obce
historia, wos
biologia, chemia,
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka, fizyka

Uwaga !!! Informacja dla kandydatów do klasy sportowej:
na stronie www.plo6-opole.pl zakładka dokumenty/ rekrutacja jest dostępny druk podania (wniosek)
o przyjęcie do tej klasy.
do 11 maja 2018r.- należy złożyć w/w wniosek w sekretariacie szkoły.
14 maja 2018r. – odbywać się będą próby sprawności fizycznej

