
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu 

Zapisy do klasy pierwszej - rok szkolny 2016/2017 

Szanowni Państwo, 

Informuję, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 

szkoła będzie prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 

2 listopada 2015r.   w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz na podstawie Uchwały XIX/342/15 Rady 

Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 

szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Pragnę przypomnieć, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono 

obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu  na podstawie 

zgłoszenia tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. 

Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się: 

z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej 

Do obwodu szkoły należą ulice: 1 Maja od 10A do 114 i od 49 do 149, Cementowa,        

R. Dmowskiego, W. Drzymały, J. Kani, J. Kasprowicza, Katowicka, Kolejowa,              

J.I. Kraszewskiego, J. Ligonia, K. Miarki, A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, Ozimska,    

Pl. A. Mickiewicza, Plebiscytowa, Przemysłowa, Prusa, T. Rejtana, Robotnicza,               

J. Słowackiego, P. Stalmacha, Telesfora, Warsztatowa, G. Zapolskiej 

 Pliki do pobrania na stronie w zakładce SZKOŁA i RODZIC: 

 zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły 

 oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego ( dzieci 6 letnie) 

   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej   

szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 Pliki do pobrania na stronie w zakładce SZKOŁA i RODZIC: 

 wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły 

 oświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego ( dzieci 6 letnie) 

 potwierdzenie woli 

 oświadczenie  rodziców/prawnych opiekunów dziecka o spełnianiu kryteriów 

rekrutacyjnych 

 

http://psp2gogolin.pl/images/stories/rekrutacja/2016-2017/zgloszenie-dziecka-z-obwodu-szkoly.pdf
http://psp2gogolin.pl/images/stories/rekrutacja/2016-2017/wniosek-o-przyjecie-kandydata-spoza-obwodu.pdf
http://psp2gogolin.pl/images/stories/rekrutacja/2016-2017/POTWIERDZENIE_WOLI.pdf

