
Harmonogram działa ń GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły  ponadgimnazjalnej dla młodzie ży 
prowadzonej przez m.st. Warszaw ę 

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 
Lp.  Termin Działanie 

11..  oodd  55  mmaajjaa  
  

ddoo  99  mmaajjaa  
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, będący uczniami gimnazjów prowadzonych przez 
m.st. Warszawę, odbierają w szkołach loginy i hasła do swoich kont.  
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oodd  1122  mmaajjaa  oodd  
ggooddzz..  1100::0000  
  

ddoo  2233  mmaajjaa  ddoo  
ggooddzz..  1155::0000  

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów od 12 maja od godz. 
10:00 pod adresem: www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl    
 
Kandydaci będący  uczniami gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę logują się do systemu za 
pomocą haseł uzyskanych w macierzystych gimnazjach. 
 
Kandydaci nieb ędący uczniami gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę zakładają konta  
w systemie rekrutacji. 
 
Wszyscy kandydaci  wybierają szkoły (maksymalnie 3) oraz układają listę wybranych oddziałów 
(dowolna liczba) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  
Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu. 
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: 

a. szkół sportowych i mistrzostwa sportowego – uzyskują w tych szkołach potwierdzenie złożenia 
prawidłowych dokumentów wymaganych w danej szkole sportowej, 

b. oddziałów integracyjnych (części integracyjnej) – dołączają kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  

Wydrukowany wniosek,  podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz  
dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów w przypadku równorzędnych wyników  
np. oświadczenie o wielodzietności kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru. 
Kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w każdej szkole wskazanej  
na liście preferencji posiadającej oddziały integracyjne – część integracyjną.  
 

33..  TTeerrmmiinn  
wwsskkaazzaannyy  
pprrzzeezz  sszzkkoołłęę  

Kandydaci do oddziałów sportowych zaliczają próby sprawności fizycznej w terminach wskazanych 
przez szkołę. 

44..  oodd  2277  mmaajjaa  
  

ddoo  66  cczzeerrwwccaa  
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (wyniki 
sprawdzianów – 13 czerwca o godz. 15.00). 
 

  
  
55..  

  
  
oodd  2200  cczzeerrwwccaa  
oodd  ggooddzz..  1100::0000  
  

ddoo  2244  cczzeerrwwccaa  
ddoo  ggooddzz..  1166::0000  

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół, oddziałów lub złożyć wniosek, jeżeli nie 
dokonał tego w terminie od 12 do 23 maja br. z uzasadnionych przyczyn losowych. 
 
W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: 

• z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, 
• anulować złożony wniosek i odebrać załączniki, 
• wprowadzić do systemu nowe informacje, 
• wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek, 
• złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą 

pierwszego wyboru. 
 

  
66..  

  
2255  cczzeerrwwccaa  
ggooddzz..  1133::0000  

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy 
z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w ustalonym terminie  
lub dokonali zmiany wyboru na szkołę z oddziałami dwujęzycznymi (wyniki sprawdzianów – 26 czerwca 
o godz. 15.00). 
 

77..  oodd  2266  cczzeerrwwccaa    
oodd  ggooddzz..  1144::3300  
ddoo  2277  cczzeerrwwccaa  
ddoo  ggooddzz..  99::0000  

Kandydat z gimnazjum prowadzonego przez m.st. Warszawę sprawdza poprawno ść wprowadzenia 
przez gimnazjum do systemu ocen ze świadectwa, ocen z egzaminu gimnazjalnego oraz 
informacji o innych osi ągnięciach , a w przypadku stwierdzenia błędów, informuje o tym gimnazjum, 
które dokona korekty.  

88..  oodd  2277  cczzeerrwwccaa  
oodd  ggooddzz..  99::0000  
  

ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  
ddoo  ggooddzz..  1133::0000  

Kandydat niebędący uczniem gimnazjum prowadzonego przez m.st. Warszawę wprowadza  
do systemu swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych 
osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. 

99..  oodd  2277  cczzeerrwwccaa  
oodd  ggooddzz..  1111::0000      

Kandydaci składaj ą w szkole pierwszego wyboru  kopi ę świadectwa i kopi ę zaświadczenia  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagan e dokumenty.  



ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  
ddoo  ggooddzz..  1166::0000  

Uwaga: Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty, tym więcej będzie miał czasu  
na sprawdzenie w systemie poprawno ści: wprowadzonych danych i obliczenia punktów , 
a w przypadku błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, na zgłoszenie tego w szkole pierwszego wyboru. 
 

1100..  33  lliippccaa  ddoo  
ggooddzz..  1166::0000  

Szkoły ogłaszaj ą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifik owanych . Kandydat  
sprawdza na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia (informacja w 
systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00). 
 

  
1111..  

  
oodd  44  lliippccaa  oodd  
ggooddzz..  88::0000  
  

ddoo  77  lliippccaa  ddoo  
ggooddzz..  1166::0000  

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie 
oryginałów: świadectwa, za świadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnaz jalnego. 
 
Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny 
pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  
w określonym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej  
do 25 sierpnia 2014 r. 
 
Uwaga! W przypadku niezło żenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie 
przyj ęty do szkoły. Oznacza to, że będzie mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji 
uzupełniającej. 
 

  
1122..  

  
88  lliippccaa  ddoo  
ggooddzz..  1166::0000  

Szkoły ogłaszaj ą listy kandydatów przyj ętych i nieprzyj ętych (lub informacj ę o liczbie wolnych 
miejsc). 
 
Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole czy ZOSTAŁ PRZYJĘTY (informacja w systemie 
zostanie opublikowana po godz. 16:00).  
 

1133..  ddoo  2299  ssiieerrppnniiaa  Szkoły, które dysponuj ą wolnymi miejscami przeprowadzaj ą post ępowanie uzupełniaj ące. 
Lista wolnych miejsc będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym. 
 

 


