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§3 
Terminarz rekrutacji: 

(zgodnie Harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określonym  
przez Opolskiego Kuratora Oświaty w dniu 26 stycznia 2023r.) 

 Rodzaj czynności 
Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o 
przyjęcie do szkoły  
/wnioski w formie papierowej składa się tylko w 
szkole pierwszego wyboru/ 

15 maja – 19 
czerwca 2023r. 
do godz. 15.00 

26 – 31 lipca 
2023r. 

2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o 
przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 
kandyduje. 

od 23 czerwca 
2023r.  
do 10 lipca 2023r. 
do godz. 1500 

--- 
 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 10 lipca 2023r.  4 sierpnia 2023r. 

4.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniu. 

do 12 lipca 2023r. 9 sierpnia 2023r. 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
 i niezakwalifikowanych do szkoły 

27 lipca 2023r.   11 sierpnia 2023r. 

6.  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej. 

od 17 lipca  - 21 
lipca 2023r. do 
godz. 1500 

11 – 16 sierpnia 
2023r. do godz. 
1500 

7.  
Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły. 

24 lipca 2023r. 
godz. 14.00 

18 sierpnia 2023r. 
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Kierunek kształcenia 
Przy rekrutacji - do punktacji kandydat otrzymuje 
punkty za ocenę z następujących przedmiotów: 

Ia 
Ib 
Ic 
Ie 
If 

ogólnokształcący z indywidualnym 

wyborem przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym i języków obcych 

język polski, matematyka, język obcy 

oraz do wyboru: historia, wiedza o 

społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, 

informatyka 

Id 

humanistyczno-politechniczna z 

warsztatami mediacji rówieśniczych 

(klasa integracyjna) 

język polski, matematyka, język obcy 

oraz do wyboru: historia lub geografia 


