
Wytyczne Rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok 

szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas 

wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw 

oświaty i wychowania. 

ETAPY REKRUTACJI 2020/2021 

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie https://warszawa.edu.com.pl 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami 

od 15 czerwca od godz. 08:00 do 10 lipca do godz. 15:00  

Skierowania na badania lekarskie do technikum  

od 15 czerwca od godz. 8:00 do 14 sierpnia do godz. 16:00 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia poświadczona 

za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej) 

od 26 czerwca od godz. 12:00 do 10 lipca do godz. 14:00 

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu  (kopia poświadczona  

za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej) 

od 31 lipca od godz. 8:00 do 4 sierpnia do godz. 16:00 

Lista kandydatów zakwalifikowanych 

12 sierpnia  godz. 12:00 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego 

od 13 sierpnia od godz. 8:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00 

UWAGA! W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy 

poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub 

elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września. 

Lista przyjętych 

19 sierpnia, godz. 14:00 

 

http://warszawa.edu.com.pl/


Rekrutacja uzupełniająca 

W tym roku szkolnym nie odbywa się ten etap. 

Jeżeli po 19 sierpnia pozostaną jakiekolwiek wolne miejsca, o przyjęciu do szkoły decyduje 

dyrektor. Na tym etapie system elektroniczny już nie obsługuje rekrutacji. Wnioski składa się 

w danej szkole.  Lista wolnych miejsc będzie dostępna na stronie warszawa.edu.com.pl  

NIEZBĘDNE DOKUMENTY 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: 

http://warszawa.edu.com.pl 

 Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. 

Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login  

i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. 

 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. 

 Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają dowolną liczbę szkół, a w nich 

dowolną liczbę oddziałów. 

 Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanego. 

 Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów 

prawnych) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub 

kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru: 

 w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły: 

rekrutacja @zslie1.edu.pl; 

 w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, 

bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie 

rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż 

wniosek”. 

2. Kopie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty 

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez szkołę podstawową. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, 

czyli w szkole pierwszego wyboru. 

UWAGA! Szczególne osiągnięcia i aktywność na rzecz innych ludzi są punktowane 

WYŁĄCZNIE na podstawie jednoznacznego wpisu na świadectwie ukończenia szkoły, który 

umożliwia zidentyfikowanie osiągnięcia zgodnie z wykazem Kuratora i ustalenie poziomu 

osiągnięcia (np. zasięg wojewódzki, powiatowy, miejsce I, laureat, finalista).  

 

http://warszawa.edu.com.pl/
http://warszawa.edu.com.pl/


3. Badania lekarskie 

Kandydat do Technikum musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY 

PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie. Badania wykonuje się po 

otrzymaniu skierowania ze szkoły. 

Skierowania na badania będą wydawane kandydatom w momencie składania wniosku  

o przyjęcie.  

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa  

i wyników egzaminu najpóźniej do 18 sierpnia do godz. 15:00. W przypadku braku 

możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły  

o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny 

termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września. 

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie 

zostanie przyjęty do szkoły. 

Wykaz przychodni wykonujących badania na rok szkolny 2020/2021 link 

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego 

dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki 

lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki. 

4. Oryginały i zaświadczenie lekarskie 

Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty 

oraz zaświadczenie lekarskie kandydat składa w szkole, do której został zakwalifikowany, po 

ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie 

oznacza skreślenie z listy. 

Na tym etapie należy złożyć jeszcze: 

 kwestionariusz szkolny (będzie dostępny na stronie szkoły); 

 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane z tyłu Imieniem i Nazwiskiem. 

  

https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lub-wyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentow-sluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/


TERMINY NABORU 

Data 

początkowa 

Data 

końcowa 
Informacje o etapie 

15.06.2020 
10.07.2020 

15:00 
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 

26.06.2020 

12:00 

10.07.2020 

15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

31.07.2020 
04.08.2020 

15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do 

których kandyduje 

12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 

13.08.2020 

08:00 

18.08.202 

15:00 
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 

19.08.2020 

14:00 

19.08.202 

14:00 
Publikacja list przyjętych 

 


