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Opole, 8.07.2013r.

Szanowni Państwo!
Naczelnicy Wydziałów Edukacji
Urzędów Miast, Starostw i Gmin
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego
dotyczy: przekazywania informacji o przebiegu i wynikach rekrutacji
w szkołach ponadgimnazajlanych
Na podstawie art. 10 f ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dnia 8
stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.), art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) oraz § 23
pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
ustalam
następujące zasady informacji o przebiegu i wynikach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i szkół
policealnych na rok szkolny 2013/2014:
1. Dyrektor szkoły prowadzącej rekrutację:
• zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków
przyjęć i wyników rekrutacji, informuje o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do
szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole;
• składa do organu prowadzącego meldunki wg wzorów nr 1, nr 2
2. Organ prowadzący przesyła zbiorczą informację według wzoru nr 1 i nr 2 z obszaru
swojego

działania

do

Kuratorium

Oświaty

w

Opolu

pocztą

elektroniczną:

kontakt@kuratorium.opole.pl (z dopiskiem rekrutacja)
Wzory i terminy składanych meldunków:
wzór nr 1 - dnia 16 lipca 2013 r. według stanu na dzień 12 lipca 2013 r. - szkoły
ponadgimnazjalne dla młodzieży: LO, T, ZSZ.
L.p.

Powiat

Nazwa
szkoły/zespołu

Typ szkoły

Zawód w:
T,
ZSZ;
przedmioty realizowane
w zakresie
rozszerzonym w LO

Liczba
utworzonych
oddziałów

Liczba
przyjętych

Liczba
wolnych
miejsc

Minimalna
liczba
punktów
kwalifikująca
do szkoły

wzór nr 2 - dnia 4 września 2013 r. - szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych - LO oraz
policealne dla młodzieży i dorosłych.
L.p.

Nazwa szkoły/zespołu
Typ szkoły

Zawód w SP,
przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym w LO

Liczba
utworzonych
oddziałów

Liczba
przyjętych

Liczba
wolnych
miejsc

Funkcję punktów informacyjnych o wolnych miejscach w szkołach pełnią:


Szkoły ponadgimnazjalne,



Wydziały Edukacji poszczególnych Urzędów Miast i Starostw,



Kuratorium Oświaty w Opolu,

Z poważaniem
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

