


Gdzie znajdę najważniejsze informacje? 

Strona Internetowa Biura Edukacji

edukacja.um.warszawa.pl

➢ Harmonogram rekrutacji
➢ Plan naboru
➢ Zasady i kryteria przyjęć
➢ Istotne informacje na temat  procesu 

rekrutacji
➢ Kontakt do osób udzielających informacji 

na temat rekrutacji

Strona Systemu Rekrutacji

warszawa.edu.com.pl

➢ Szczegółowa oferta szkół
➢ Ważne komunikaty
➢ Instrukcje wyjaśniające kolejne etapy 

prac w systemie
➢ Harmonogram rekrutacji
➢ Kontakt do serwisu w przypadku awarii 

technicznych
➢ Statystyki
➢ Wolne miejsca

Strona Kuratorium Oświaty

kuratorium.waw.pl

➢ Harmonogram rekrutacji
➢ Wolne miejsca
➢ Wykaz punktowanych konkursów



Najważniejsze terminy



TERMIN DZIAŁANIE

16-30 MAJA Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów 
dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, 
przygotowania wojskowego, sportowych, 
mistrzostwa sportowego oraz oddziałów 
wymagających szczególnych indywidualnych 
predyspozycji

16 MAJA-20 CZERWCA Składanie wniosków do oddziałów 
ogólnodostępnych, integracyjnych

31 MAJA- 13 CZERWCA Próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych 
i mistrzostwa sportowego, sprawdziany kompetencji 
językowych do oddziałów dwujęzycznych i 
międzynarodowych oraz sprawdziany predyspozycji 
językowych do klas wstępnych oraz sprawdziany  
uzdolnień kierunkowych

24 CZERWCA- 13 LIPCA Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły oraz 
kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

20 LIPCA Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia

21 -27 LIPCA Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie 
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

28 LIPCA Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych



Rekrutacja uzupełniająca



TERMIN DZIAŁANIE

1-3 SIERPNIA Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie  
warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

4-8 SIERPNIA Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej , 
sprawdzianu kompetencji językowych  oraz 
predyspozycji językowych , sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych

12 SIERPNIA Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia

16-18 SIERPNIA Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie 
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 SIERPNIA Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych



➢ Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy w odpowiednim terminie, 
wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji, a 
następnie złożyć go bezpośrednio lub elektronicznie w szkole 
pierwszego wyboru.

➢We wniosku można wskazać dowolną liczbę szkół i oddziałów
➢W odpowiednim terminie, w szkole pierwszego wyboru, należy 

złożyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

➢O przyjęciu do liceum ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia decyduje suma punktów uzyskanych 
za poszczególne osiągnięcia edukacyjne wymieniona na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

➢Kandydat jest kwalifikowany/przyjmowany do jednego oddziału 
w szkole



• Świadectwo ukończenia szkoły z 
wyróżnieniem

•Oceny z języka polskiego, matematyki, i dwóch 
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych

•Wyniki egzaminu ósmoklasisty

•Szczególne osiągnięcia wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły

*oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe: język polski, matematyka, język 
obcy nowożytny (ocena wyższa) oraz jedno z obowiązkowych zajęć



Maksymalnie 200 punktów



KRYTERIUM PUNKTACJA

Wynik egzaminu ósmoklasisty Maksymalnie 100 punktów:
Wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego i matematyki mnoży się przez  
0,35
Wynik przedstawiony w procentach z języka 
obcego mnoży się przez 0,3

Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły

Maksymalnie 72 punkty:
➢ Celujący- 18 pkt
➢ Bardzo dobry- 17 pkt 
➢ Dobry- 14 pkt
➢ Dostateczny- 8 pkt
➢ Dopuszczający- 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wpisane na 
świadectwie ukończenia szkoły:
➢ Wysokie miejsce w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych
➢ Osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej- wolontariat

Maksymalnie 18 punktów

3 punkty



W przypadku równorzędnych wyników

W PIERWSZYM ETAPIE: W DRUGIM ETAPIE:

Problemy zdrowotne potwierdzone opinią  
publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej

(nie dotyczy oddziałów 
sportowych/mistrzostwa sportowego, 
dwujęzycznych/międzynarodowych, 
przygotowania wojskowego oraz klas 
wstępnych)

➢ Wielodzietność rodziny kandydata
➢ Niepełnosprawność kandydata
➢ Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata
➢ Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata
➢ Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
➢ Samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie
➢ Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość



➢ Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego pozytywny wynik próby 
sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony 
orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców

➢ Oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe pozytywny wynik sprawdzianu 
kompetencji językowych

➢ Klasy wstępne pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
➢ Oddziały wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji 

pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
➢ Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
➢ Część integracyjna oddziałów integracyjnych orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydat, aby wziąć udział w rekrutacji, musi posiadać świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty



Laureaci
W pierwszej kolejności przyjmowani są:

➢ Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
➢ Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim
➢ Laureaci konkursów dla uczniów szkół placówek artystycznych, 

których organizatorem jest minister do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru

Oddziały dwujęzyczne/ międzynarodowe laureaci i finaliści muszą przystąpić do 
sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskać pozytywny wynik tego 
sprawdzianu. Warunek ten nie dotyczy laureatów i finalistów z języka obcego 
nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania
Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego laureaci i finaliści muszą 
przystąpić do prób sprawności fizycznej i uzyskać pozytywny wynik



➢Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe- rozdział 6
-kryteria i zasady rekrutacji
➢Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia  

2019r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów

-sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
➢Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020r. w  sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19

-harmonogram rekrutacji
-sposób ustalenia w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu 
ósmoklasisty


