
Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku 
 

 

 

 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego                                         
im. Stefanii Sempołowskiej o profilu: 

 oddział przygotowania wojskowego  

 sportowy 
 

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z regulaminem przeprowadzenia próby sprawnościowej dostępne                  

na stronie szkoły: http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl w zakładce REKRUTACJA od 1 marca 2023 r. 
 

 

od 15 maja 2023r. 

do 30 maja 2023r. 

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2023 r. 

do 31 lipca 2023 r 

do godz. 15.00. 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej: 
 

TECHNIKUM NR 2 

 technik architektury krajobrazu z elementami florystyki 
 technik ekonomista z elementami grafiki cyfrowej 

 technik hotelarstwa specjalność kosmetologia i organizacja usług Wellness&SPA  

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
 technik pszczelarz 

 technik rolnik 

 technik weterynarii 

 technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 profil resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym 
 

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej dostępne na stronie szkoły: http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl                          
w zakładce REKRUTACJA od 1 marca 2023 r. 

 

 

od 15 maja 2023 r. 

do 19 czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2023 r. 

do 31 lipca 2023 r 

do godz. 15.00. 



Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku 
 
Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej- tylko dla kandydatów do klasy 
pierwszej o profilu: oddział przygotowania wojskowego, sportowym. 
 

Informacja pojawi się na stronie szkoły http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl w zakładce REKRUTACJA  
 

do 12 maja 2023 r.-   

Dostarczenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o bardzo dobrym stanie zdrowia- tylko dla kandydatów 
do klasy pierwszej o profilu: oddział przygotowania wojskowego, sportowym. 
 

od 15 maja 2023r. 
do 30 maja 2023r. 

do godz. 15.00 

do końca lipca 2023 r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej- tylko dla kandydatów do klasy pierwszej o profilu: oddział przygotowania 
wojskowego, sportowym. 

Kandydatów prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem próby sprawnościowej dla danego profilu. 
 

od 1 czerwca 2023 r.                    

do 13 czerwca 2023 r.;  

II termin do 5 lipca 2023 r. 

od 3 sierpnia 2023 r. 

do 4 sierpnia 2023 r. 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 
 

Informacja pojawi się na stronie szkoły http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl w zakładce REKRUTACJA  
 

I termin do 15 

czerwca 2023 r.; 

II termin do 6 lipca 2023 r. 

do 8 sierpnia 2023 r. 

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Jednym z warunków przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest dostarczenie ORYGINAŁU świadectwa 

ukończenia szkoły oraz ORYGINAŁU zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 23 czerwca 

2023 r. 

do 10 lipca 2023 r. 

  do godz. 15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 
 

17 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie- dotyczy tylko 

kandydatów do Technikum NR 2. 
od 15 maja 2023r. 

do 18 lipca 2023r. 

od 3 sierpnia 2023 r. 

do 11 sierpnia 2023 r. 

-Potwierdzenie woli przyjęcia  

-Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

o ile nie zostały one złożone do 10 lipca 2023 r. 

- Przyjmowanie zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braki przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami. 
 

od 17 lipca 2023 r.  

do 21 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 11 sierpnia 2023 r. 

do 16 sierpnia 2023r. 

do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.  

 
24 lipca 2023 r. 

do godz. 14.00 

18 sierpnia 2023 r. 

 


