
Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 
na podstawie zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 11 lutego 2014r. 
 

1) Przyjmowanie wniosków do szkół, w których przeprowadzony będzie 
sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 7 marca do 21 marca 2014 r. 
 
2) Sprawdzian kompetencji językowych do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 
dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Próby sprawności fizycznej do publicznej 
szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, 
mistrzostwa sportowego oraz oddziału sportowego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - 17 marca – 30 kwietnia 2014 r. 
 
3) Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
- 19 maja – 6 czerwca 2014 r. 
 
4) Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania 
do innej szkoły - 9 czerwca – 24 czerwca 2014 r. 
 
5) Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia 
szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych 
wymaganych dokumentów - 27 czerwca – 1 lipca 2014 r. 
 
6) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych - 3 lipca 2014 r.  
do godz.10.00 
7) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie 
oryginałów dokumentów - 3 lipca 2014 r. od godz. 1000 – 4 lipca 2014 r. 
do godz. 15. 00 
 
8) Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół lub podanie 
informacji o wolnych miejscach – 7 lipca 2014 r. do godz. 12.00 
 
9) Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej 
szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami - 
do 9 lipca 2014 r. 
 
10) Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego - 
      11 lipca 2014 r. do godz. 13.00 
 
11) Dodatkowe postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci 
do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi 
miejscami - 28 sierpnia 2014 r. 
 
12) Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy  pierwszej 
szkół wszystkich typów - 29 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00 


