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Drogi Gimnazjalisto, 
 
  
Jeśli jesteś uczniem gimnazjum prowadzonego przez miasto stołeczne 
Warszawę, ta instrukcja jest dla Ciebie.  
  
W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące Ciebie, 
będą umieszczane na stronie Twojego osobistego konta.   
  
Czytaj je uważnie! 
  
Informacje te pomogą Ci prawidłowo załatwiać formalności związane 
z  przyjęciem do szkoły ponadgimnazjalnej. 
  
 

powodzenia w rekrutacji życzy  
Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy 
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www.edukacja.warszawa.pl 



 

Wprowadzenie 
 
Zanim zdecydujesz, do których szkół i oddziałów będziesz kandydował, spróbuj:  

 

• przeanalizować ich ofertę korzystając z informacji o szkole 
zamieszczonych na stronach internetowych, 

• odwiedzić szkoły podczas organizowanych „dni otwartych”,  
• zapoznać się z obowiązującymi w tych szkołach regulaminami 

rekrutacji, 
• zbadać perspektywy dalszej kariery (nauki, pracy), 
• oszacować swoje szanse rekrutacyjne. 

 
W Warszawie masz ogromny wybór oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych:  

 

 399  oddziałów w liceach ogólnokształcących, 
 183 oddziałów w technikach,  
 35 oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych. 

 
Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować  
najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów. 
 

UWAGA: Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, 
zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.   

 
Ustalając kolejność wybranych oddziałów, określasz swoje preferencje – 
oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się 
dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. 
 

UWAGA: Jeśli wybierzesz wyłącznie szkoły (oddziały) bardzo 
popularne, możesz nie dostać się do żadnej z nich. Warto rozważyć 
wybór chociaż jednego oddziału mniej popularnego. 

 
System Elektronicznego Wspomagania rekrutacji działa według następujących 
zasad: 
 
 

• kandydat zostaje przydzielony przez System tylko do jednego oddziału,  
• znajdującego się najwyżej na liście preferencji,  
• do którego uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandydaci.  

 
 

UWAGA: Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach, 
usytuowanych niżej na jego liście preferencji niż oddział, do którego 
został zakwalifikowany. 

!!! 

!!! 
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Etapy działania 
 
1. Do dnia 11 maja 2012 roku gimnazja prowadzone przez miasto stołeczne 
     Warszawę przekażą uczniom klas trzecich loginy do ich indywidualnych kont, 
     założonych w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji.  

 
 
Pierwszą Twoją czynnością jest zalogowanie się do Systemu Elektronicznego  
Wspomagania Rekrutacji (dostępnego na stronie internetowej 
www.warszawa.edu.com.pl) i zmiana hasła na własne.  
 

• Użyj hasła łatwego do zapamiętania. 
 

• Hasło powinno składać się minimum z 5 znaków. 
 

• Koniecznie zapamiętaj swoje nowe hasło.  
 

• Nie udostępniaj nikomu swojego hasła. 
 

Powyższe operacje będziesz mógł wykonać w gimnazjum na lekcjach informatyki, 
w domu lub w innym dogodnym miejscu  
od 14 maja 2012 r. od godz. 10.00  
do 25 maja 2012 r. do godz. 13:00. 

 
 

Po zalogowaniu się do swojego konta sprawdź, czy gimnazjum poprawnie 
wprowadziło Twoje dane osobowe do Systemu, uzupełnij je jeśli to konieczne. 
Ewentualne błędy zgłoś w swojej szkole i dopilnuj, aby zostały jak najszybciej 
poprawione. 

 
 
 

!!! 
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2. W drugim etapie wybierz preferowane przez Ciebie języki obce. Możesz 
uszeregować języki i poziom ich nauczania zaczynając od tego, którego 
chciałbyś uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chciałbyś uczyć się 
najmniej.  

 
UWAGA: Lista ma jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której 
zostaniesz przyjęty i ma pomóc w przydzieleniu Cię do odpowiedniej grupy 
językowej w nowym roku szkolnym, jeżeli oddział umożliwia wybór 
języka (wyb w nazwie oddziału).  
Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. 
 

 

 
 

Wybór języków 

 
 
 

P R Z Y K Ł A D  
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3. Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. 
Szkoły można wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.  

 
Następnie w obrębie tych szkół wybierasz oddziały, do których chcesz 
kandydować. Wybierz wszystkie oddziały do których chcesz kandydować – jeśli 
nie umieścisz oddziału na liście nie zostaniesz do niego zakwalifikowany nawet, 
gdy pozostaną w nim wolne miejsca. 
Nie umieszczaj na liście oddziałów, do których nie chcesz uczęszczać. 

 
UWAGA: Istotną rolę odgrywa kolejność wybranych oddziałów  
(nie szkół). Kolejność oddziałów może być inna niż kolejność w jakiej 
wybierałeś szkoły. 
Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz 
się dostać. Ostatni, to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze 
wybór kolejności oddziałów.  
Sprawdź zasady rekrutacji do każdego oddziału – np. jakie przedmioty 
są punktowane. 

 
Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. szkoła 
pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie 
głównej Twojego konta.  

 
Wybieraj ąc szkołę, która kształci w zawodzie (technikum lub zasadniczą 
szkołę zawodową), zgłoś się do wybranej szkoły po skierowanie na badania 
lekarskie.  
Lista przychodni medycyny pracy w Warszawie, w których możesz wykonać 
bezpłatne badania lekarskie dostępna jest na stronie internetowej Biura Edukacji 
www.edukacja.warszawa.pl (rekrutacja >> po gimnazjum). 

 
Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe 
dokumenty (tj. do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego, do oddziału 
integracyjnego, dwujęzycznego, do zasadniczej szkoły zawodowej, do 
technikum), postaraj się o nie odpowiednio wcześnie. Szczegółowe informacje 
na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół. 

 
4. Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie 

muszą podpisać je rodzice lub prawni opiekunowie. Zanieś je do „szkoły 
pierwszego wyboru”. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych 
zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także 
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających 
do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły w przypadku uzyskania przez 
kandydatów do tego samego oddziału takiej samej liczby punktów. 

 
UWAGA: Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu 
(złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku  
egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). 

!!! 

!!! 

!!! 
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Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 
25 maja 2012 r. o godzinie 13:00. 
Nie czekaj do ostatniej chwili ! 
 

UWAGA: Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już nic swoim 
koncie w Systemie. Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od 
informacji na wydrukowanym podaniu, to podczas weryfikacji podanie 
zostanie odrzucone.  
 

 
Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet kilka dni. Gdyby w ostatnim 
dniu składania podań informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na 
stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru.  
 
 

 
   Tak będzie wyglądać informacja o zaakceptowaniu przez szkołę Twojego podania. 

 

 
 

 
Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, możliwość zmiany 
kolejności wyboru oddziałów w Systemie zostanie zablokowana. 
 
Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego, będziesz chciał 
zmienić swoją listę preferencji, będziesz musiał najpierw pójść do szkoły 
pierwszego wyboru, aby anulować złożone tam wcześniej podanie. Następnie 
na swoim koncie będziesz musiał:  
- wprowadzić odpowiednią zmianę,  
- wydrukować nowe podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru.  
Możesz to zrobić w dniach  
od 22 czerwca od godziny 10:00  
do 26 czerwca 2012 do godziny 16:00. 
 

Formularz zgłoszeniowy został zaakceptowany 

P R Z Y K Ł A D  

!!! 

?!? 
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Sprawdź także, czy gimnazjum wprowadziło do Systemu informacje 
o Twoich osiągnięciach, np.  w konkursach, olimpiadach, które zostały 
odnotowane na Twoim świadectwie. 
 

 
UWAGA: Osoby zwolnione z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn 
zdrowotnych nie będą miały w Systemie wypełnionej części o wynikach 
egzaminu. System automatycznie pomnoży liczbę punktów za oceny 
na świadectwie x 2. 
 

W przypadku, kiedy stwierdzisz, że dane wprowadzone do Systemu nie 
są zgodne z tymi w dokumentach, zgłoś ten fakt w gimnazjum najpóźniej 
do dnia 29 czerwca 2012 do godziny 10:00 i upewnij się, że błędy zostały 
poprawione.  

 
 

5. Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia 
gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego zaloguj się do Systemu Elektronicznego Wspomagania 
Rekrutacji i sprawdź ponownie, czy oceny ze świadectwa i z zaświadczenia 
zostały prawidłowo wprowadzone do Systemu przez Twoje gimnazjum.  
Powinny być one jednakowe w Systemie i na świadectwie.   

 
 
Następnie zanieś do szkoły „pierwszego wyboru” jedną kopię świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

 
UWAGA: Nie należy jeszcze składać oryginału świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 
 

Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów  
od 29 czerwca 2012 r. od godz. 11:00  
do 2 lipca 2012 do godziny 14:00.  

!!! 
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6. „Szkoła pierwszego wyboru” dokonuje sprawdzenia zgodności danych w 
Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na 
Twoje konto zostanie przesłany komunikat  o akceptacji lub odrzuceniu 
podania. 

 
W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego 
wyboru” w celu wyjaśnienia niezgodności. 

 

 
 
 

7. Dnia 5 lipca 2012 r. od godziny 14:00 na stronie Twojego konta oraz 
na listach wywieszonych w Twojej „szkole pierwszego wyboru”, znajdziesz 
informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany. 

 

 

Punkty za osiągnięcia 

Informacja o Twoim wyniku 

P R Z Y K Ł A D  

P R Z Y K Ł A D  

Jeśli tego nie zrobisz do 09-07-2012 do godz. 14:00, zostaniesz skreślony z listy zakwalifikowanych  
do przyjęcia. 

05-07-2012 od godz. 14:00. 

!!! 
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8. Powinieneś niezwłocznie dostarczyć oryginały dokumentów do szkoły, 

do której zostałeś zakwalifikowany.  
 
 

UWAGA: Niedostarczenie w terminie do 9 lipca 2012 r. do godziny 
14:00 wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację 
z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia. 

 
 
 

Dnia 9 lipca 2012 r. o godzinie 16:00 szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy 
kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów i zostali przyjęci 
do szkoły. 

 
========================= 

!!! 
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9. Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, 
zajrzyj na dostępną w Systemie stronę „Wolne miejsca”. Wykaz wolnych 
miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach 
ponadgimnazjalnych. 
 
Wybierz odpowiedni oddział i złóż dokumenty w szkole. 

 
 

 
Wolne miejsca 

 
 

Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami prowadzą: 
• rekrutacj ę uzupełniającą od 10 do 12 lipca 2012, 
• rekrutacj ę dodatkową od 27 do 31 sierpnia 2012. 

 
  
Rekrutacja uzupełniającą i dodatkowa przeprowadzona jest wg zasad ustalonych 
w regulaminie szkoły. Informacji o zasadach i szczegółowych terminach rekrutacji 
udziela szkoła, w której są wolne miejsca. 

 
 

P R Z Y K Ł A D  
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Informacje dodatkowe 
 
 

Kopie poniżej wymienionych dokumentów, poświadczone przez szkołę, 
powinieneś złożyć wraz z podaniem w szkole pierwszego wyboru: 
 

• zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu w przypadku 
technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; 

• dokumenty wymagane w przypadku szkół sportowych i mistrzostwa 
sportowego; 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki 
w oddziale integracyjnym (wykaz poradni wydających takie orzeczenia 
znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji 
www.edukacja.warszawa.pl (rekrutacja >> po gimnazjum); 

• inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, 
wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; 

• zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia 
kandydata w przypadku równej liczby punktów.  

 
 
Informacja o pierwszeństwie przyjęcia kandydatów w przypadku równej 
liczby punktów.  
 
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
w przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają: 
 

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 
(zaświadczenie wystawia gimnazjum), 

• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (opinię 
wystawia publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna), 

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, 
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację 
wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły), 

 
Ponadto pierwszeństwo przyjęcia mają osoby spełniające inne kryteria, 
określone w szkolnym regulaminie rekrutacji (zaświadczenie wynikające 
z regulaminu rekrutacji do danej szkoły wystawia właściwy podmiot 
wskazany w regulaminie rekrutacji danej szkoły). 
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Informacja o punktacji 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 6 lutego 2012 r. w 
toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt .* 
 

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych składnik ach wynosi: 
 

A egzamin gimnazjalny 100 pkt. 

B przedmioty wybrane (4 przedmioty zgodnie z regulaminem 
rekrutacji do danego oddziału)** 

72 pkt. 

C 

za średnia arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc 
po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku 
oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie 
uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). 

6 pkt. 

D inne osiągnięcia wymienione na świadectwie uko ńczenia 
gimnazjum  (w tym świadectwo z wyróżnieniem)  

22 pkt. 

 
Sposób obliczania punktów w poszczególnych składnikach: 
 
 

A – Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 
- języka polskiego,  
- historii i wiedzy o społeczeństwie,  
- matematyki,  
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,  
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,  
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2  
(np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). 
, 
 
B – Suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka 
polskiego oraz trzech przedmiotów obowiązkowych według wartości punktowych: 
18 punktów  za  ocenę celującą,  
14 punktów  za  ocenę bardzo dobrą,  
10 punktów  za  ocenę dobrą,  
  6 punktów  za  ocenę dostateczną,  
  2 punkty  za  ocenę dopuszczającą. 
 
C –Średnia arytmetyczna  zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku uzyskana 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z 
wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu 
średniej arytmetycznej) 
 Przy obliczaniu średniej arytmetycznej  przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 
6 pkt. – ocena: celujący 
5 pkt. – ocena: bardzo dobry 
4 pkt. – ocena: dobry 
3 pkt. – ocena: dostateczny 
2 pkt. – ocena: dopuszczający. 
                                                 
* W oddziałach ze sprawdzianem umiejętności, np. dwujęzycznych maksymalna liczba punktów może być 
większa po dodaniu punktów ze sprawdzianu językowego; punkty te oblicza się zgodnie ze szkolnym 
regulaminem rekrutacji. 
**  W tym z  języka polskiego oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie 
rekrutacji stanowiącym część statutu szkoły (dla danego oddziału lub dla wszystkich oddziałów szkoły). 
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D –  Suma punktów uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
według następujących zasad: 
 

Osiągnięcia Liczba 
punktów 

za tytuł finalisty  w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w 
całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim  
lub  
za tytuł laureata, finalisty  innych konkursów organizowanych przez kuratora.*** 
Finalista wi ęcej ni ż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów  

13 

za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim 
tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim  przez inne podmioty działające na terenie szkół, 
niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział 

3 

za uzyskane wysokie miejsca  – nagradzane lub honorowane zwycięskim 
tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od 
liczby zawodów, w których kandydat brał udział 

2 

liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w 
formie wolontariatu lub środowiska szkolnego 2 

za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 2 

 
 
 
 
 
Dokumenty, które powiniene ś złożyć do szkoły, do 
której si ę zakwalifikowałe ś, aby zosta ć przyj ętym: 
 

• oryginał świadectwa , 
• oryginał za świadczenia o wynikach egzaminu  gimnazjalnego  
• oryginały innych za świadcze ń wymaganych przy przyj ęciu do tego 

oddziału , 
• inne dokumenty wymagane przez szkoł ę (np. fotografie, kwestionariusz 

osobowy, którego wzór będziesz mógł pobrać ze strony internetowej 
szkoły, do której się dostałeś lub w tej szkole). 

                                                 
***  Zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad  (Dz. U. Nr 13, poz.125) 


