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Opole, 04 lutego 2015 r.  

WRE.552.1.2015 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3 
OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 04 lutego 2015 r. 
 
 
 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego 
gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli 
podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania 

innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie opolskim.  
 
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.) zarządza się,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, młodzież zamieszkałą  

w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi 
miejscami na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane 
dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. 

3. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami 
dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza 
termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 

4.  Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 
dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum: 

 
1. 1. Składnie wniosków rodziców młodzieży zamieszkałej poza 

obwodem wybranego gimnazjum. 
od 16 marca 2015 r.  
do 30 kwietnia 2015 r. 

2. Przeprowadzenie: 
1. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów  

do gimnazjów dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych  
w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych 

2. prób sprawności fizycznej dla kandydatów do gimnazjów 
sportowych i mistrzostwa sportowego lub oddziałów 
sportowych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych 

od 23 marca 2015 r.  
do 30 kwietnia 2015 r. 

3. Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu  
i innych wymaganych dokumentów (potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej lub osobę 
upoważnią przez dyrektora szkoły podstawowej).  

od 26 czerwca 2015 r.  
do 30 czerwca 2015 r. 
 

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  
do przyjęcia do gimnazjum i niezakwalifikowanych. 

1 lipca 2015 r. do godz.12.00 
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5. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki  
w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach sprawdzianu i innych wymaganych 
dokumentów.  

od 1 lipca 2015 r. od godz. 12.00  
do 2 lipca 2015 r. do godz.15.00. 
 

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
do gimnazjum. 

3 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

7. Postępowanie uzupełniające. od 6 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 
2015 r. 

 
§ 2 

 
1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy 

pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające: 
1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny  

z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
2) liczbę punktów za osiągnięcia ucznia: 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, 

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE  
o szczegółowych wynikach egzaminu. 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor 
szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

4.  Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 
dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 
zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego: 

 
 

1. Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień  
kierunkowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 
szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych/ 
próbę sprawności fizycznej.  

od 2 marca 2015 r. 
do 16 marca 2015 r. 
 

2. Przeprowadzenie: 
1) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  
2) prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego lub oddziałów 
sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych. 

od 23 marca 2015 r. 
do 30 kwietnia 2015 r. 
 

3. Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata 
pełnoletniego. 
 

od 18 maja 2015 r. 
do 3 czerwca 2015 r. do godz.15.00 

4. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu 
wniosku do innej szkoły. 

od 8 czerwca 2015 r.   
do 12 czerwca 2015 r. 

5. Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa 
ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów  
do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora gimnazjum lub osobę upoważnioną przez 
dyrektora gimnazjum). 

od 26 czerwca 2015 r. 
 do 30 czerwca 2015 r. 
do godz.12.00 

6. Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości 

listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

1 lipca 2015 r. do godz. 12.00 
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podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.  

7. Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej 

szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 

gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

i innych wymaganych dokumentów.  

od 1 lipca 2015 r. od godz. 12.00  
do 3 lipca 2015 r. do godz.15.00 

8. Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości 

listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

6 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

9. Postępowanie uzupełniające. od 6 lipca 2015 r.  
do 31 sierpnia 2015 r. 

 
§ 3 

 
1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty  

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zasady określające sposób przeliczania na punkty ocen z języka 
polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym  
za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne 
osiągnięcia kandydatów, wynosi 200 punktów, w tym: 

a)  100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum. 

b)  100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie 
szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone 

w skali procentowej dla zadań z zakresu: 
 

1) języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
3) matematyki, 
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady,  

iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów 
odpowiada 0,2 punktu. 

 
4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć 
     edukacyjnych jest następujący: 

 
1) Język polski: 

a) celujący          21 punktów 
b) bardzo dobry         18 punktów 
c) dobry          14 punktów 
d) dostateczny         10 punktów 
e) dopuszczający          4 punkty 

 
2) Każdy z trzech wybranych przedmiotów: 

a) celujący         18 punktów 
b) bardzo dobry         16 punktów 
c) dobry          12 punktów 
d) dostateczny           8 punktów 
e) dopuszczający           2 punkty 
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5. Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie  
       25 punków podzielonych według następujących zasad:  
 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem      6 punktów 
2) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do zarządzenia: 

a) na szczeblu wojewódzkim      3 punkty 
b) na szczeblu ponadwojewódzkim     5 punktów 

3) osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 
a) na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III)     1 punkt 
b) na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III)     2 punkty 
c) na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI)   3 punkty 

 
punktacja dotycząca pkt 2) i 3) nie może przekroczyć 14 punktów. 

 
6.   Za dodatkowe osiągnięcia takie jak: 

          1) wzorowa ocena zachowania       1 punkt 
     2) udział w zajęciach kulturalno – artystycznych     1 punkt 

           3) uznana praca w samorządzie szkolnym      1 punkt 
     4) stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu    2 punkty 

 
§ 4 

 
Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych 

 
1. Informację o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych należy przesłać po dokonaniu pierwszego 

naboru do dnia 8 lipca 2015 r. na adres: kontakt@kuratorium.opole.pl. 
  

2. Wszystkie szkoły, które nie dokonały pełnego naboru, przesyłają pocztą elektroniczną informację o liczbie 
wolnych miejsc do Kuratorium Oświaty w Opolu na adres: kontakt@kuratorium.opole.pl.  

 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

  
       Podpis na oryginale 
 
 


