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Rekrutacja do szkół średnich. Opole jest przygotowane na
przyjęcie podwójnego rocznika
Prawie 20 tys. miejsc czeka na niespełna 16 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjów w naszym regionie.
- Sporo wolnych miejsc jest w powiatach - powiedział w porannej rozmowie "W cztery oczy"
Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. - Powiaty od lat borykały się z problemem związanym z
niżem demograficznym i tam naprawdę miejsc jest dużo. Przypomnę tylko, że w latach wyżu, w
jednym roczniku było więcej niż teraz jest w tych dwóch rocznikach. Tak reforma została
pomyślana, żeby właśnie te dwa roczniki spotkały się teraz, bo teraz jest najlepszy moment, żeby
one się spotkały, bo jest najwięcej miejsca.
- Problem jest w większych miastach, głównie w szkołach, które zawsze cieszyły się dużym
zainteresowaniem - mówi kurator. - Zawsze była grupa szkół, która cieszyła się większym
powodzeniem. To w tych miastach powiatowych czasami się zmienia, jedna szkoła jest bardziej
popularna przez kilka lat, później inna. Raz łatwiej się do tej dostać, raz łatwiej się do tej dostać. A
są szkoły "topowe" w Opolu, które zawsze cieszyły się dużą popularnością i tam zawsze było się
trudno dostać.
I właśnie w tych szkołach zainteresowanie jest porównywalne do roku ubiegłego - dodaje Siek. W
LO nr 3 w Opolu w 2018 oku chętnych na jedno miejsce było 5,1, po gimnazjum w tym roku jest
4,9, po szkole podstawowej to jest 6 osób na 1 miejsce. W tym roku w tej szkole będzie osiem
pierwszych klas, w ubiegłym roku były cztery.
Dodatkowe pięćdziesiąt trzy klasy i dwa licea - Opole jest przygotowane na podwójny rocznik w
szkołach średnich. To w sumie ponad 1,5 tys. dodatkowych miejsc.
- W pierwszych klasach mamy jeszcze raz tyle uczniów niż mieliśmy w poprzednich latach i to jest
problem. Do tego problemu musieliśmy się przygotować - powiedziała Irena Koszyk, naczelnik
Wydziału Oświaty Miasta Opola. - Jeżeli średnio przyjmowaliśmy 2100, 2200 osób, to teraz mamy
prawie 4 tysiące. Potwierdziło ponad 3800 uczniów, czyli mamy w pierwszych klasach jeszcze raz
tyle, ile mieliśmy.
- Uczniowie w Opolu mieli do wyboru trzy preferencje, jeżeli ktoś nie dostał się do żadnej z trzech
szkół, to jest problem - mówi Irena Koszyk.
- Takich uczniów mieliśmy 255, ale też trzeba pamiętać, że teraz po potwierdzeniach, bo już
jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, związaną z tym kto oryginałami świadectw potwierdził, widzimy, że
wolnych miejsc mamy zdecydowanie więcej w liceum. W sumie na poziomie licealnym mamy

prawie 200 miejsc wolnych i tyle samo mamy w szkołach technicznych i branżowych. Pojedyncze wolne miejsca są jeszcze nawet w liceach rankingowych i jeżeli ktoś spełnia warunek
punktacji minimalnej w danej klasie, to może do niej aplikować - mówi Koszyk.
Wolne miejsca w liceach w Opolu:
LO nr 1 - 23 po gimnazjach
LO nr 2 - 6
LO nr 6 - 22
LO nr 8 - 13
LO nr 9 - 30
We wszystkich typach szkół jest jeszcze w sumie 227 wolnych miejsc po gimnazjach i 218 po
szkołach podstawowych.

