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REGULAMIN REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

IM. EMILA GODLEWSKIEGO W NYSIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
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Podstawa prawna: 
 
 
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

 

2. Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w woj. opolskim 

 

3. Zarządzenie Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie terminów 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i 

szkół policealnych w woj. opolskim na rok szkolny 2021/2022. 

 

4. Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia 

wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół policealnych, do 

publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy 

kształcenia ustawicznego. 
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I.  REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
I TECHNIKUM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

 
 
 

1. O przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci 

szkół podstawowych. 

2. Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie 

ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora (Zarządzenie Nr 2 z dnia 29 

stycznia 2021r. – załącznik Nr 1). 

3. O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej 

funkcjonującej w ZSiPO w Nysie decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się: 

a. liczbowy wynik egzaminu ósmoklasisty; 

b. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły: 

 
 

Lp. 

 

 

Typ szkoły 

 

I przedmiot 

 

II 

przedmiot 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1. *klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna  fizyka informatyka 

2. *klasa językowo-geograficzna  geografia język obcy 

3 *klasa biologiczno-chemiczna  chemia biologia 

4. *klasa sportowa (piłka nożna) biologia język obcy 

TECHNIKUM Nr 2 

1. *technik weterynarii  biologia chemia 

2. *technik żywienia i usług gastronomicznych geografia język obcy 

3. *technik informatyk informatyka język obcy 

4. *technik programista informatyka język obcy 

 
 

c. liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

d. punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 
 

4. Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów: 
a. wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza 

się na punkty mnożąc wynik z języka polskiego i matematyki przez 0,35 oraz z języka obcego 
nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 100 pkt.); 

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 
matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na 
punkty w następujący sposób: 
 

ocena punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 
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c. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt. 

d. Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej – załącznik Nr 2: 

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego    – 10 pkt 

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt 

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

 

2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 

 

3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   

     - 7 pkt. 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   

     - 5 pkt. 

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego    – 7 pkt. 

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 5 pkt. 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 3 pkt. 

 

 

4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt. 

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt. 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt. 

 

5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a)międzynarodowym   – 4 pkt.(1, 2, 3 miejsce) 
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b)krajowym    – 3 pkt. (1,2,3,miejsce) 

c)wojewódzkim   – 2 pkt. (1,2 miejsce) 

d)powiatowym   – 1 pkt. (1 miejsce) 

 
W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ppkt. 1-
5 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty 
za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 
 
 
e. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt. 
 

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt. 
 

5.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadpodstawowejj niezależnie od 

kryteriów, o których mowa w ust.3. 

6.Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej 

zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny. Limit miejsc w 

poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym. 

7.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

pierwszeństwo mają: 

- kandydaci z rodzin wielodzietnych, 

- kandydaci niepełnosprawni 

- kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni, 

- kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców, 

- kandydaci objęci pieczą zastępczą 

8.Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać przyjęty do 

innej szkoły w Zespole, do której nie zamknięto rekrutacji. 

9.Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń 

w ZSiPO. 

10.Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i 

zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów. 

11.Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w określonym zawodzie. 

12. W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na 

podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu. 

13. Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Zespołu. 
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II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie 
zaocznej 
 
1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) ukończyli co najmniej 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę,  
b) posiadają co najmniej świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub 

gimnazjum. 
c) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie przedkłada następujące dokumenty:  

a) wypełnione podanie,  

b) oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo 
gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej albo liceum itp), 

c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu,  

 

Brak złożenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem z listy 
kandydatów. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1, 
niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 
kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1 i 
3, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata,  

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,  

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.  
 
5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w punkcie 4 do wniosku o przyjęcie do szkoły 
dołącza się:  

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem.  

 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.  
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7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, dyrektor Zespołu Szkół przeprowadza postępowanie uzupełniające. Do postępowania 
uzupełniającego stosuje się takie same procedury i kryteria jak do pierwszego etapu po 
stępowania rekrutacyjnego.  
 

8.Terminy rekrutacji: 

- od 01 czerwca 2021r. do 28 sierpnia 2021r. – składanie wymaganych dokumentów 
oraz wypełnionego podania o przyjęcie kandydata na KKZ w ZSiPO w Nysie, 

- 31 sierpnia 2021r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, 
- od 31 sierpnia 2021`r. do 25 września 2021r. – rekrutacja uzupełniająca, 
- 28 września 2021r. – ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie list przyjętych i 

nieprzyjętych kandydatów. 
 

9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie ich do publicznej wiadomości,  

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

 
10. Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów umieszczane są na tablicy ogłoszeń w szkole.  

11. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie uruchomiony pod warunkiem, że liczba uczestników 
danej kwalifikacji wyniesie minimum 20 osób. 

 
12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w 
terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia.  

 

13.  Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

14. Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania 
treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając 
podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych). 

Nysa, 10 marca 2021r. 
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 Załącznik Nr 1 
 
 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. 

zm.) 

 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 
wniosku, o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej 1 rodzica/prawnego opiekuna) 

od 17 maja 2021r. do 21 

czerwca 2021r. do godz. 15.00 

od 03 sierpnia 2021r. do 05 
sierpnia 2021r. 
 
 

2 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 
wniosku, o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe 
(podpisanego przez co najmniej 1 
rodzica/prawnego opiekuna) 

od 17 maja 2021r. do 31 maja 
2021r. do godz. 15.00 

 
od 03 sierpnia 2021r. do 06 
sierpnia 2021r. 

3 

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 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 
2021r. do godz. 15.00 

 
 
 
x 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
dyrektora szkoły, o której mowa w pkt.1, 
terminu przeprowadzenia sprawdzianu 
lub prób sprawności, o których mowa w 
pkt. 6,7 

do 14 maja 2021r. 

5 
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych/prób sprawności fizycznej 
* 

od 01 czerwca a 2021r. do 14 
czerwca 2021r. 
II termin do 08 lipca 2021r. (dla 
kandydatów, którzy z przyczyn 
niezależnych od nich nie mgli 
przystąpić do sprawdzianu 
sprawności fizycznej w I 
terminie) 

od 06 sierpnia 2021r. do 10 
sierpnia 2021r. 

6 

Podanie do wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej 

I termin do 17 czerwca 2021r. 
II termin do 09 lipca 2021r. 

do 13 sierpnia 2021r. 

7 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 

do 14 lipca 2021r. 

 
 

 

 



 9 

kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

05 sierpnia 2021r. 

8 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach 

do 21 lipca 2021r. 

 
 
 
 
 
13 sierpnia 2021r. 

9 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r. 

 
 
16 sierpnia 2021r. 

10 
Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie  

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 
2021r. 

 
od 03 sierpnia 2021r. do 13 
sierpnia 2021r. 
 

11 

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, 
a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe − także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami i orzeczenia 
psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem.** 

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 
2021r. do godz. 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
od 17 sierpnia 2021r. do 20 
sierpnia 2021r. do godz. 15.00 

12 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
 
 

23 sierpnia 2021r. 

13 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole 

02 sierpnia 2021r. 
 
23 sierpnia 2021r. 

14 

Opublikowanie przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych  

do 03 sierpnia 2021r. 

 

24 sierpnia 2021r. 

15 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 05 sierpnia 2021r. 
 
26 sierpnia 2021r. 

16 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 
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uzasadnienia odmowy przyjęcia. odmowy przyjęcia 

17 
Wniesienie do dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

18 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

 
* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, 

sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.   
 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 

20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację 

składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  

Dodatkowe informacje:  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi 

do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 
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Załącznik nr 2 

 
Wykaz 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora 

Oświaty 

 

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 

2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

4. Wojewódzki Konkurs Historyczny 

5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

7. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

8. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

 

Wykaz 

turniejów, konkursów i olimpiad tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim 

 

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

4. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

5. Wojewódzki Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Żak 

6. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 

7. Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” 

8. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich 

 

Wykaz 

zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki 

sportowe: 

 

1. Akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, gimnastyka artystyczna, 

gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, 

kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie-shorttrack, 

narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, 

saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwond, 

taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, baseball, 

hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, 

unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo. 

 

2. W przypadku gdy zawody nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki 

sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się 

odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkolne komisje rekrutacyjne uwzględniają te zawody w 

procesie rekrutacji. 

 


