Działania gimnazjalisty

1. 27 kwietnia (piątek) od godz. 9:00
Kandydat zapoznaje się z ofertą edukacyjną w elektronicznym systemie rekrutacji
pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl
2. 10 maja (poniedziałek) od godz. 10:00 do 18 maja (piątek) do godz. 15:00
a) Kandydat zakłada konto w systemie elektronicznej rekrutacji korzystając z
zakładki „Zgłoś kandydaturę”. Wprowadza numer PESEL oraz utworzone przez
siebie hasło. (Kandydaci, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym
logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w swoim macierzystym
gimnazjum).
b) Kandydat wypełnia wniosek w systemie wybierając nie więcej niż osiem szkół, a
w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę oddziałów kandydat układa w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła, którą kandydat umieścił na
pierwszym miejscu na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru.
c) Kandydat drukuje wniosek z systemu. Wydrukowany i podpisany przez kandydata
oraz rodziców (opiekunów prawnych) wniosek oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydat składa wyłącznie w
szkole pierwszego wyboru.
3. 15 czerwca (piątek) od godz. 10:00 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 16:00
Kandydat może dokonać zmiany szkół/oddziałów. W tym celu udaje się z rodzicem
(opiekunem prawnym) do szkoły pierwszego wyboru i wycofuje złożony wniosek.
Następnie loguje się do systemu, wprowadza zmiany, drukuje i podpisuje „nowy”
wniosek i składa go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego
wyboru.
4. 22 czerwca (piątek) od godz. 12:00 do 27 czerwca (środa) do godz. 16:00
Kandydat wprowadza do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu
gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na
świadectwie. (Osiągnięcia uczniów, dla których m.st. Warszawa jest organem
prowadzącym wprowadzają macierzyste gimnazja)
5. 22 czerwca (piątek) od godz. 12:00 do 27 czerwca (środa) do godz. 16:00
Kandydat składa kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopie innych osiągnięć w szkole pierwszego
wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
gimnazjum.

6. 6 lipca (piątek) godz. 12:00
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
7. 6 lipca (piątek) od godz. 12:00 do 12 lipca (czwartek) do godz. 10:00
Kandydat zakwalifikowany do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez
złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wraz z oryginałami kandydat składa 2 zdjęcia
(30x42 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.
Uwaga: w przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
8. 12 lipca (czwartek) godz. 16:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

