
Najważniejsza informacje dotyczące zbliżającej się rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

 

 Szkoły z powiatu pruszkowskiego nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji. Wniosek 

wygenerowany ze strony szkoły zanosimy bezpośrednio do szkoły i wrzucamy do skrzynki, 

która będzie się znajdować przy wejściu szkoły. 

 

 Kandydaci do  warszawskich szkół ponadpodstawowych  będą mogli złożyć wnioski o 

przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: 

https://warszawa.edu.com.pl.  Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę 

zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z 

innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto na ww. stronie, podając 

PESEL. Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego 

wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to 

zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły 

lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. 

 

1. Nabór do stołecznych i pruszkowskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2021/2022, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN,  rozpocznie się 17 maja. 

 Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

będzie można składać ( szkoły warszawskie elektronicznie, szkoły powiatu pruszkowskiego 

osobiście) od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, 

międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania 

sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych      -

 od 17 do 31 maja. 

 Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, 

kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy 

sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca. 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca. 

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia. 

Każda szkoła ma na swojej stronie zakładkę Rekrutacja i tam również można znaleźć niezbędne 

informacje o rekrutacji. Uwaga! Te terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II 

stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosi 

kurator oświaty. 

2.  Wymagane dokumenty 

 Wniosek wygenerowany ze strony szkoły  

 Dwie aktualne fotografie ( dane na odwrocie: imię , nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania) po zakwalifikowaniu, przy składaniu oryginałów.  

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona 

kopia świadectwa przez dyrektora szkoły podstawowej).  

 Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub ( w postępowaniu 

rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia OKE).  

 

W odniesieniu do warszawskich szkół wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie 

edukacja.warszawa.pl . Tutaj klikamy na zakładkę dla ucznia i rodzica, gdzie znajduje się m.in. 

wykaz dni otwartych  oraz wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

na terenie Warszawy.  


