
 

 
 

   

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego, ul. Zuga 16                     
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
 
I. Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) –     
Rozdział 6. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737). 

3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 
rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

4. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania 
wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez                          
m.st. Warszawę. 

 

II. Oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Oddział / Nazwa szkolna Przedmioty realizowane 
jako rozszerzone 

Drugi język obcy 
do wyboru 

1A  
humanistyczna  

język polski 
język angielski 

historia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1B  
humanistyczna  
 

język polski 
język angielski 

historia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1C 
sportowa:  
- piłka siatkowa 

język angielski 
biologia 
geografia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 

1D 
biologiczno-chemiczna 

język angielski 
biologia  
chemia 

język hiszpański 
język niemiecki 
język rosyjski 
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III. Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Oddział / Nazwa szkolna Charakterystyka  

1A – humanistyczna 

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach 
humanistycznych, chętnej do uczestnictwa w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych. Przewidziane są: wychowanie przez 
sztukę, zajęcia warsztatowe (filmowe, teatralne), współpraca                     
z instytucjami i ludźmi kultury. 
Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: 
filologia, filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, kierunki 
artystyczne, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne                  
i społeczne, itp. 

1B – humanistyczna 

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach 
humanistycznych, chętnej do uczestnictwa w aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych. Przewidziane są: wychowanie przez 
sztukę, zajęcia warsztatowe (filmowe, teatralne), współpraca                     
z instytucjami i ludźmi kultury. 
Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: 
filologia, filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, kierunki 
artystyczne, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne                  
i społeczne, itp. 

1C – sportowa  

Program klasy adresowany jest do młodzieży czynnie uprawiającej 
sport, zainteresowanej rozwojem sprawności fizycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych. Oddział 
przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: wychowanie 
fizyczne, turystyka i rekreacja, geografia, fizjoterapia, trenerskich                               
i instruktorskich, itp. 

1D – biologiczno-chemiczna 

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy                       
z biologii i chemii. Ucząc się w tej klasie uczeń przygotowuje się do 
matury oraz przyszłych studiów z zakresu nauk medycznych                        
i przyrodniczych, takich jak: wydział lekarski, farmacja, 
stomatologiczny, analityka medyczna, radiologia, biotechnologia, 
inżynieria biomedyczna, leśnictwo, weterynaria, technologia 
chemiczna i wiele innych pasjonujących kierunków  kształcenia. 

 

 

IV. Wymagane dokumenty. 
 

1. Wniosek wydrukowany z Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji potwierdzony 
podpisem kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  kopia zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.  

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

4. Dwie fotografie – każda podpisana imieniem i nazwiskiem.  
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5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim. 

 

 

6. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej oraz innych dokumentów, wskazanych                                
w niniejszym regulaminie. 

7. Pisemne oświadczenie woli rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, w przypadku 
odebrania dokumentów. Za oświadczenie woli podjęcia nauki w XXXIX Liceum 
Ogólnokształcącym uznaje się złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

8. Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin, 
w tym: 

a) do oddziałów sportowych (przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej na 
warunkach określonych przez związki sportowe): 

• zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny sportowej, 

• pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział 
w treningach, zawodach i obozach sportowych. 

V. Ogólne zasady rekrutacji. 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły prowadzone jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
naboru.  

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru 
wnioski o przyjęcie wydrukowane z elektronicznego systemu naboru do szkół 
ponadpodstawowych wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być 
potwierdzone przez szkoły macierzyste). 

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji: 

a) kandydat składając wniosek o przyjęcie określa pozycję swoich priorytetów poprzez 
wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole,  

b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub 
nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie 
uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,  
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c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby 
oddziałów, zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się 
najwyżej na liście jego priorytetów,  

d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony 
na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych priorytetach, choćby spełniał kryteria przyjęć 
do tych oddziałów, 

 

 

 

e) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składając dokumenty, posługuje się kopiami 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu, 
poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał.   

5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły składa oryginały świadectwa                                              
i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz kwestionariusz osobowy, które są traktowane jako 
oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym.  

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. 

7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów w ustalonym terminie. 
W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu, powoduje to automatyczne skreślenie z list 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły w danym postępowaniu rekrutacyjnym.  

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną (SKR).  

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:  

a) podaje informację o warunkach rekrutacji,  

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi                        
w regulaminie, 

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia, 

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, oraz najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, 

e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole,  

f) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych                    
w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej, 

g) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego, 

h) sporządza ewentualne uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
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10. Kandydaci ubiegający się o przyjcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami 
regulującymi działalność szkoły (Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły),                             
a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.  
 

VIA. Kryteria rekrutacji do XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa 
Polskiego. 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej. 

2. O przyjęciu kandydata do oddziału  klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego liczba 
punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów                        
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 
szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są 
pod uwagę następujące kryteria określone w art. 20f ust. 4 Ustawy o systemie oświaty: 

Lp. Oddziały Kryterium pierwszeństwa Pierwszeństwo określa się na 
podstawie: 

a wszystkie 
Kandydaci z problemami zdrowotnymi 

ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 
kształcenia 

Opinia publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni 
specjalistycznej 

b wszystkie Wielodzietność rodziny kandydata 
Oświadczenie                                

o wielodzietności rodziny 
kandydata 

c wszystkie 

Niepełnosprawność kandydata. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata. 
Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata. 
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na 
niepełnosprawność. 

Orzeczenie                                         
o niepełnosprawności lub                            

o stopniu niepełnosprawności. 

d wszystkie Samotne wychowanie kandydata w rodzinie. 

Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akr zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego 
rodzicem. 

e wszystkie Objęcie kandydata pieczą zastępczą. Dokument potwierdzający 
objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

5. Oświadczenia woli rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania 
dokumentów powinno być potwierdzone datą i podpisem rodzica (prawnego opiekuna) na 
kopii dokumentów. 

6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 
Szkoły. 
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7. Niezłożenie w  odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 
niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno–kwalifikacyjnego lub 
nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 

8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują 
określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 

9. Punkty przyznawane są za: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach (%) z zakresu języka polskiego i 
matematyki mnoży się przez 0,35; natomiast z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 
0,3. (max. 100 pkt), 

b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki                        
i dwóch przedmiotów wskazanych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia 
wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 100 pkt). 

 

 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub 
jego części, sposób przeliczania ocen na punkty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U.                   
z 2017 r., poz. 610). (§14). 

11. Przez określenie „przedmioty wskazane dla danego oddziału” (punkt 9b) rozumie się: 

Oddział Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które 
są punktowane zgodnie z zasadą określoną w pkt. 12 

 
1A 

 

historia, język angielski 
(w przypadku braku – inny język obcy)  

 
1B 

 

historia, język angielski 
(w przypadku braku – inny język obcy)  

 
1C 

 
biologia, geografia 

 
1D 

 
biologia, chemia 

 

12. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w VIA.9.b, uczeń otrzymuje punkty 
według następującej tabeli: 

Stopień Liczba punktów 
celujący 18 
bardzo dobry 17 
dobry 14 
dostateczny 8 
dopuszczający 2 
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13. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, kandydat może 
otrzymać maksymalnie 18 punktów, szczegółowe zasady punktowania określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610). (§ 6). 

14. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 punktów.  

15. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                      
w szczególności w formie wolontariatu, kandydat otrzymuje 3 punkty.  

16. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decydują suma uzyskanych punktów przez 
kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

17. Liczbę oddziałów i limit miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły                          
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

 

 

VI.B. Szczegółowe kryteria rekrutacji do klasy sportowej (1C) XXXIX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego. 

1. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej w dniu 22 maja 2020 r. 
(piątek) o godz. 10.00 na warunkach ustalonych przez związki sportowe. 

2. Dodatkowy termin na przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy                         
z przyczyn losowych nie przystąpili do niej w pierwszym terminie wyznacza się na dzień                   
16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00. 

3. W ramach rekrutacji uzupełniającej ustala się termin próby sprawności fizycznej na dzień                       
28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podaje informacje o ilości punktów zdobytych 
podczas próby sprawności fizycznej oraz czy kandydat ją zaliczył. 

5. W rekrutacji do oddziału sportowego biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy osiągnęli 
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej (tj. zaliczyli próg punktowy). 

6. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej niż 
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
wyniki próby sprawności fizycznej. 

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników próby sprawności 
fizycznej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

• wynik egzaminu ósmoklasisty, 
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• wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących 
przedmiotów: biologii, geografii, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

• szczególe osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 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 szkoły, 

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w pkt. VIA.4. 

 

 

 

 

 

VII. Uwagi końcowe. 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania 
się od tej decyzji reguluje art. 158  ust. 6, 7, 8, 9 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 996). We  wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję 
podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

2. Harmonogram działań kandydata: 

REKRUTACJA ZASADNICZA Termin 

Podgląd oferty edukacyjnej 
Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie 
rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl 

27 kwietnia od godz. 10.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkól  
1. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając z 
zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w 
macierzystych szkołach.  
2. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym  
nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, 
korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.  
Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać 
dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich 
dowolną liczbę oddziałów.  
Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od 

od 11 maja od godz. 8.00 

do 23 czerwca do godz. 15.00 
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najbardziej  
do najmniej preferowanych.  
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym składają  
w szkole pierwszego wyboru. 

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, 
międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz 
oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych 

od 11 maja od godz. 8.00 

              do 20 maja  do godz. 15.00 

Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa 
sportowego –  
Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego 
przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym 
przez szkołę  

 
od 21 maja  do 29 maja 

 

Wyniki  prób sprawności fizycznej  
ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił  
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 
10 czerwca od godz. 8.00 

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów 
dwujęzycznych/ międzynarodowych  
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych 
przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego 
języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która 
prowadzi taki oddział.  

jęz. angielski-29 maja, godz. 15.00 
 
jęz. franuski-28 maja, godz. 12.00 
 
jęz. niemiecki-1 czerwca, godz. 15.00 
 
jęz. hiszpańsk-2 czerwca godz. 14.00 

Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych  
Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu 
predyspozycji językowych. 

 
3 czerwca godz. 15.00 

 
Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i  predyspozycji 
językowych 
ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił  
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji  

10 czerwca  
   

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających 
szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych  
Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany 
uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami 
ustalonymi przez szkoły. 

 
od 21 maja do 3 czerwca 

 
 

Wyniki sprawdzianu  uzdolnień kierunkowych 
ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił 
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji. 

 
od 5czerwca  do  10 czerwca 

 
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach 
otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny 
pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  
(wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej 
Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl). 
 

od 11 maja od godz. 8.00 
do 14 lipca do godz. 16.00 

Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji 
językowych/prób sprawności fizycznej/uzdolnień kierunkowych 
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 
językowych, predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej i 
uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy z przyczyn 
niezależnych od siebie nie przystąpili do nich  
w pierwszym terminie.   

od 15 czerwca do 17 czerwca 

Wyniki dodatkowych sprawdzianów: kompetencji 
językowych/predyspozycji językowych oraz prób sprawności 19 czerwca godz. 15.00 
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fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.  

Wyniki: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: 
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów, którzy uzyskali  
pozytywny wynik sprawdzianu.  

od 18 czerwca do 19 czerwca do godz. 15.00 

Wprowadzanie osiągnięć 
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. 
Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają 
do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach 
odnotowanych na świadectwie. 
Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych 
przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły  

od 26 czerwca od godz.12.00 
do 30 czerwca do godz. 14.00 

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego 
wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. 

od 26 czerwca od godz. 8.00 
do 30 czerwca do godz. 15.00 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

13 lipca godz. 12.00 

Potwierdzanie woli przyjęcia 
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której 
zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu.   
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we 
wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.  

od 13 lipca od godz. 12.00 
do 20 lipca do godz. 15.00 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

21 lipca godz. 14.00 

Wykaz wolnych miejsc 
Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony  na stronie: 
edukacja.warszawa.pl   
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.  

21 lipca od godz. 16.00  

 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  -   od 22 lipca  do 24 sierpnia  
  
 
 

 

 

 


