
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej na rok 

szkolny 2023/2024 
 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

W REKRUTACJI ZASADNICZEJ 

Rekrutacja odbywa się w elektronicznym systemie naboru na stronie (dalej system): 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat 

29 kwietnia 2023 r. w systemie pojawi się oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych.  

 

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU 

15 maja 2023 rozpocznie się etap składania wniosków do wybranych placówek. Możliwość 

wyboru szkoły ponadpodstawowej trwa tylko do 19 czerwca 2023 r. godz. 15.00. 

Kandydaci, którzy chcą wybrać oddziały wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, 

przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego lub wymagające 

szczególnych indywidualnych predyspozycji (nie zależnie od tego, na którym miejscu na 

liście znajduje się taki oddział) mają czas na złożenie wniosku  

TYLKO DO 29 MAJA 2023 R. GODZ. 15.00. 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum zobowiązani są do złożenia zaświadczenia 

od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym 

zawodzie. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły. Skierowanie do lekarza 

medycyny pracy wydawane jest w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej w terminie od 15 

maja 2023 r. do 26 lipca 2023 r. Wykaz przychodzi współpracującym z m. st. Warszawa: 

[LINK PO OPUBLIKOWANIU WYKAZU PRZEZ BIURO EDUKACJI]. 

 

Składanie wniosku do szkoły pierwszego wyboru: 

1. Wejdź na stronę systemu a następnie wybierz: 

a. jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły podstawowej: przejdź do 

zakładki Zaloguj się i wprowadź swój login oraz hasło, które dostaniesz w swojej 

szkole. 

b. jeśli jesteś uczniem niepublicznej szkoły podstawowej, szkoły artystycznej lub 

uczysz się poza m. st. Warszawa: musisz samodzielnie założyć swoje konto, 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat


w tym celu przejdź do zakładki Zgłoś kandydaturę i wprowadź swój numer 

PESEL. 

2. Wypełnij wniosek w systemie. Możesz wskazać dowolną liczbę szkół, które prowadzi 

m. st. Warszawa, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Tworząc listę oddziałów, pamiętaj 

aby ułożyć oddziały w odpowiedniej kolejności, zaczynając od tego gdzie najbardziej 

chcesz się dostać. 

3. Złóż dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Dokumenty można złożyć 

w następujący sposób: 

a. osobiście 

i. wniosek należy wydrukować i w odpowiednim miejscu złożyć podpis 

(obowiązkowo podpis kandydata i jednego z rodziców / opiekunów 

prawnych), do podpisanego wniosku należy dołączyć również inne 

dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, o ile są one wymagane (w zależności od 

zaznaczonych informacji w części DODATKOWE INFORMACJE O 

KANDYDACIE). 

b. przez system 

i. aby złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru przez system rodzic / 

opiekun prawny musi dysponować profilem zaufanym. 

c. przez wiadomość e-mail 

i. skan lub wyraźne zdjęcie wszystkich stron wniosku należy wysłać jako 

wiadomość e-mail [TU BĘDZIE PODANY ADRES E-MAIL PO ZAŁOŻENIU 

POCZTY NA DOMENIE EDUWARSZAWA], w temacie wiadomości e-mail 

należy wskazać numer wniosku widoczny na dokumencie. 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ, PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWEJ, 

UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH ORAZ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

W tym etapie rekrutacji udział biorą tylko kandydaci którzy: 

1. złożyli wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja 2023 r. godz. 

15.00. 

2. wskazali we wniosku oddziały wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, 

przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego lub wymagające 

szczególnych indywidualnych predyspozycji. 

30 maja 2023 r. – 12 czerwca 2023 r. odbywają się sprawdziany: 

1. kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych,  

2. predyspozycji językowych do klas wstępnych 

3. uzdolnień kierunkowych 

4. próby sprawności fizycznej do oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego oraz 

przygotowania wojskowego 



Więcej informacji na temat sprawdzianów oraz prób fizycznych znajduje się na stronie Biura 

Edukacji oraz na stronie szkoły przeprowadzającej sprawdzian / próbę fizyczną. 

Do 14 czerwca 2023 r. zostaną opublikowane wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, 

predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.  

Więcej informacji na temat sprawdzianów oraz prób fizycznych znajduje się na stronie Biura 

Edukacji oraz na stronie szkoły przeprowadzającej sprawdzian / próbę fizyczną. 

Do 5 lipca 2023 r. drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych.  

Więcej informacji na temat sprawdzianów oraz prób fizycznych znajduje się na stronie Biura 

Edukacji oraz na stronie szkoły przeprowadzającej sprawdzian / próbę fizyczną. 

Do 6 lipca 2023 r. zostaną opublikowane wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, 

predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej 

przeprowadzonych w drugim terminie.  

Więcej informacji na temat sprawdzianów oraz prób fizycznych znajduje się na stronie Biura 

Edukacji oraz na stronie szkoły przeprowadzającej sprawdzian / próbę fizyczną. 

DRUGI ETAP REKRUTACJI 

WPROWADZENIE OSIĄGNIĘĆ ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

23 czerwca 2023 r. – 12 lipca 2023 r. godz. 14.00 wprowadzanie osiągnięć ze świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej: 

1. jeśli jesteś uczniem warszawskiej publicznej szkoły podstawowej, oceny i inne 

osiągnięcia wprowadzi Twoja szkoła podstawowa do 23 czerwca 2023 r. godz. 10.00 

sprawdź po zalogowaniu czy Twoja szkoła wprowadziła prawidłowo Twoje oceny i 

inne osiągnięcia. 

2. jeśli jesteś uczniem niepublicznej szkoły podstawowej, szkoły artystycznej lub szkoły 

spoza m. st. Warszawy, wprowadź samodzielnie do systemu: 

a. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

b. informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. 

TRZECI ETAP REKRUTACJI 

NANOSZENIE ZMIAN WE WNIOSKU ORAZ SKŁADANIE DO SZKOŁY PIERWSZEGO 

WYBORU KOPII DOKUMENTÓW 

23 czerwca 2023 r. – 12 lipca 2023 r. godz. 15.00 trwa etap nanoszenie zmian we wniosku, 

w tym czasie można ponownie dokonać wyboru szkół i oddziału ustalając nową kolejność 

preferencji. 

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku: 



1. skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru i zwróć się do komisji rekrutacyjnej 

z prośbą o anulowanie złożonego wniosku, 

2. wprowadź do wniosku nowe informacje, 

3. ponownie złóż wniosek do aktualnie wybranej szkoły pierwszego wyboru, nowy 

wniosek można złożyć w następujący sposób: 

a. osobiście 

i. nowy wniosek należy wydrukować i w odpowiednim miejscu złożyć 

podpis (obowiązkowo podpis kandydata i jednego z rodziców / 

opiekunów prawnych), do podpisanego wniosku należy dołączyć również 

inne dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o ile są one wymagane (w 

zależności od zaznaczonych informacji w części DODATKOWE 

INFORMACJE O KANDYDACIE). 

b. przez system 

i. aby złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru przez system rodzic / 

opiekun prawny musi dysponować profilem zaufanym. 

c. przez wiadomość e-mail 

i. skan lub wyraźne zdjęcie wszystkich stron wniosku należy wysłać jako 

wiadomość e-mail [TU BĘDZIE PODANY ADRES E-MAIL PO ZAŁOŻENIU 

POCZTY NA DOMENIE EDUWARSZAWA], w temacie wiadomości e-mail 

należy wskazać numer wniosku widoczny na dokumencie. 

Odbiór dotychczas złożonych dokumentów możliwy jest tylko w obecności rodzica / opiekuna 

prawnego. 

23 czerwca 2023 r. – 12 lipca 2023 r. godz. 15.00 trwa etap składania kopii dokumentów do 

szkoły pierwszego wyboru. 

Dokumenty, które należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru: 

1. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3. kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej szkoły wypełniony 

elektronicznie lub drukowanymi literami oraz podpisany przez kandydata i rodziców 

/ opiekunów prawnych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku (druga strona 

kwestionariusza),. 

Kopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty musi być 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora Twojej szkoły podstawowej. 

Dokumenty można złożyć: 

1. osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej, 

2. przez wiadomość e-mail ( skan lub wyraźne zdjęcie wszystkich stron dokumentów 

należy wysłać jako wiadomość e-mail [TU BĘDZIE PODANY ADRES E-MAIL PO 



ZAŁOŻENIU POCZTY NA DOMENIE EDUWARSZAWA], w temacie wiadomości e-mail 

należy wskazać numer wniosku widoczny na dokumencie). 

21 lipca 2023 r. godz. 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista będzie wywieszona przy 

wejściu do szkoły lub w systemie. 

CZWARTY ETAP REKRUTACJI 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA 

21 lipca 2023 r. godz. 12.00 – 26 lipca 2023 r. godz. 15.00 trwa potwierdzenie woli przyjęcia 

do szkoły, do której zakwalifikował się kandydat. 

Aby potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której się zakwalifikowałeś, należy złożyć: 

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3. kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej szkoły wypełniony 

elektronicznie lub drukowanymi literami oraz podpisany przez kandydata i rodziców 

/ opiekunów prawnych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku (druga strona 

kwestionariusza), 

4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy 

w zawodzie (jeśli wcześniej szkołą pierwszego wyboru nie była szkoła kształcąca 

w zawodzie, należy jak najszybciej zgłosić się do szkoły po skierowanie do lekarza 

medycyny pracy), 

5. 3 fotografie do legitymacji szkolnej, podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem 

oraz numerem PESEL, 

6. karta zdrowia przekazana przez szkolną pielęgniarkę ze szkoły podstawowej. 

27 lipca 2023 r. godz. 14.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej. Lista będzie 

wywieszona przy wejściu do szkoły lub w systemie. 

Brak spełnienia kryteriów poszczególnych etapów rekrutacji poprzez niezłożenie we 

właściwym terminie wymaganych dokumentów powoduje dobrowolną rezygnację w 

procesie rekrutacji zasadniczej. 

 

 

 


