
Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 
przy przyjmowaniu dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych,                 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole  
  

 
1. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, 
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem   
       danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje się: 
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, jak również poza jej obwodem, 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, 

2) dzieci pełnosprawne zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, 
3)   dzieci pełnosprawne zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 
3. Do oddziałów sportowych przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
4. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach. 
5. 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 rekrutacyjno-
kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora, 

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 
6. Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziałów sportowych uwzględnia się opinię trenera 

lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego 
zaświadczenie. 

7. Planowanie ilości oddziałów klas I odbywa się na podstawie: 
1) wydruków z ewidencji ludności - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodach 

poszczególnych szkół, 
2) liczby wolnych miejsc w danej szkole - dotyczy uczniów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 
8. W szkołach podstawowych tworzy się oddziały klasy I liczące od 24 do 28 uczniów.  
9. Oddział integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów 

niepełnosprawnych. 
10. Oddział sportowy liczy co najmniej 20 uczniów. 
11. We wszystkich szkołach podstawowych do 5 kwietnia 2013 r.: 

1) trwają zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, 
2) przyjmowane są podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy I 

dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły. Po tym terminie podania nie będą 
przyjmowane. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, przed 
złożeniem podania w wybranej szkole, winni  poinformować o swojej decyzji dyrektora 
szkoły w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Potwierdzeniem dokonania tej czynności 
jest pieczątka szkoły obwodowej i podpis osoby upoważnionej na podaniu rodziców 
(prawnych opiekunów). Zapis pkt. 12 nie dotyczy dzieci zamieszkałych poza gminą 
Opole.   



13. Rodzice dzieci 6-letnich (ur. 2007 r.), którzy podejmą decyzję o posłaniu dziecka                  
do szkoły, winni do 15 marca 2013 r. poinformować o swojej decyzji dyrektora 
przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.  
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