
 

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.14.2019 
PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas   
I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów 
dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole 
jest organem prowadzącym.   
 
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 
2245) zarządzam, co następuje:  

 
§ 1. 

 
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także 
oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych,    
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.    
 

§ 2. 
 

Określa się terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także 
oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych,    
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.    
 

§ 3. 
 

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest 
organem prowadzącym, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do klas I, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas 
wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym, 
zgodnie z terminami określonymi w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.   
 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta 
                                                                                                                              Maciej Wujec 

Z-ca Prezydenta Miasta 
 

Rozdzielnik: 
1. oryginał – Wydział Organizacyjny UMO 
2. kopia – Wydział Oświaty UMO 

 
 


