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Zarządzenie nr 2
Opolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas 

wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych 
szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół

dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1082 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 8 lit a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) określam:

§ 1
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych publicznych 
szkół ponadpodstawowych stanowiące załącznik nr 1.

§ 2
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych 
szkół policealnych stanowiące załącznik nr 2. 

§ 3
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do publicznej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych stanowiące załącznik nr 3. 

§ 4
Wszelkie informacje o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych należy umieścić w formularzu, 
dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl/rekrutacja.

§ 5
Informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w województwie opolskim będą 
dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl/rekrutacja.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek
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