Zasady i terminy rekrutacji uczniów w roku szkolnym 2013/2014
do klas I gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole
1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego
gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje
się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.
3. Do klasy pierwszej gimnazjów, dla których nie ustalono obwodu: Publicznego Gimnazjum
Nr 9 Dwujęzycznego, Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego oraz do
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, przyjmuje się absolwentów szkół
podstawowych według zasad, o których mowa w pkt 4 i 5.
4. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 9 oraz
Publicznym Gimnazjum Nr 10 przeprowadzony zostanie sprawdzian uzdolnień
kierunkowych, na warunkach ustalonych przez rady pedagogiczne tych szkół.
5. Dla kandydatów do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
przeprowadzony zostanie egzamin wstępny w zakresie przedmiotów artystycznych.
Egzamin obejmuje:
1) egzamin praktyczny z rysunku – martwa natura, malarstwa z wyobraźni oraz rzeźby
(z plasteliny, modeliny lub gliny),
2) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuki
objętymi podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
6. Do oddziałów sportowych przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danego gimnazjum,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem
danego gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
7. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach.
8. Kandydaci do oddziałów sportowych powinni posiadać:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną lub trenera albo instruktora
3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
9. Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziałów sportowych uwzględnia się opinię trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego
zaświadczenie.
10. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani
są:
1) absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum, jak
również poza jego obwodem, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
2) pełnosprawni absolwenci szkoły podstawowej, zamieszkali w obwodzie danego
gimnazjum,

3) absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem danego gimnazjum,
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - na warunkach dotyczących
uczniów spoza obwodu.
11. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum ogólnodostępnego, niezależnie
od kryteriów, o których mowa w pkt. 2.
12. W gimnazjum tworzy się oddziały klasy I liczące od 28 do 30 uczniów.
13. Oddział integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów
niepełnosprawnych.
14. Oddział sportowy liczy co najmniej 20 uczniów.
15. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum składają rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia zamieszkałego poza obwodem danego gimnazjum.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zamieszkałego poza obwodem gimnazjum, przed
złożeniem podania w wybranej szkole, winni poinformować o swojej decyzji dyrektora
gimnazjum w obwodzie którego uczeń zamieszkuje. Potwierdzeniem dokonania tej
czynności jest pieczątka gimnazjum rejonowego i podpis osoby upoważnionej na podaniu
rodziców (prawnych opiekunów).
17. Zapisy pkt. 16 nie dotyczą absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza gminą
Opole.
Terminy:
4 marca – 5 kwietnia 2013 r.
1. Zapisy do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum.
2. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej przez rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum. Po tym terminie szkoły nie
przyjmują podań.
1 marca – 24 maja 2013 r.
Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
w Opolu.
11 kwietnia 2013 r.
1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie
do oddziałów sportowych w: PG Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, PG Nr 4, PG Nr 7 oraz
PG Nr 8.
2. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do prób sprawności fizycznej,
przeprowadza się w gimnazjach próby sprawności fizycznej w dodatkowym terminie
(16 kwietnia 2013 r.).
18 kwietnia 2013 r.
Ogłoszenie listy uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawności fizycznej.
23 i 25 kwietnia 2013 r.
1. Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie
do oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 9 Dwujęzycznym (23 kwietnia).
2. Krótka konwersacja w języku angielskim (25 kwietnia).
29 kwietnia 2013 r.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznym – część
pisemna i ustna.
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30 kwietnia 2013 r.
1. Ogłoszenie listy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 9
Dwujęzycznym.
2. Ogłoszenie listy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum
Nr 10 Dwujęzycznym.
24 maja 2013 r.
Egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Opolu – egzamin praktyczny z rysunku,
malarstwa z wyobraźni i rzeźby oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych
z różnymi dziedzinami sztuki, objętymi podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej.
5 czerwca 2013 r.
Ogłoszenie listy kandydatów do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych.
28 czerwca - 3 lipca 2013 r.
Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE
o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. Złożenie oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danym gimnazjum.
3 - 4 lipca 2013r.
Prace komisji rekrutacyjnych w szkołach.
5 lipca 2013 r.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów – godzina 12oo.
26 – 29 sierpnia 2013 r.
Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie.
30 sierpnia 2013 r.
Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.
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