
REKRUTCJA DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

 

 

Najważniejsze informacje 

• Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod 

adresem: https://warszawa.edu.com.pl , dotyczy to również szkół powiatu 

wołomińskiego 

• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można 

składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 

sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja  

do 30 maja 2022 r. 

• 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. 

• Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół a w 

nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych ODDZIAŁÓW w szkołach układają 

w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

•  Wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna 

prawnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole 

pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie od 16 maja do 20 czerwca do godz. 

15.00 

• Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły 

skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz 

przychodni został umieszczony na stronie szkoły 

• Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest 

organem prowadzącym, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o 

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


innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie od 24 czerwca do 13lipca do 

godz. 14.00 

• Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru od 24 

czerwca do 13 lipca do godz. 15.00: 

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- kopie innych wymaganych dokumentów 

• Możliwość zmieniany decyzji dotyczącej wyboru szkół/oddziałów od 24 czerwca 

do 13 lipca do godz. 15.00 
W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z 
rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o 
anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i 
podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi 
dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru 

• Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia 20 lipca godz.14.00 

• Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali 

zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu od 21 lipca do 27 lipca do godz. 15.00 

Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie 

zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia 

lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w 

terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. 

• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych          

28 lipca do godz. 14.00 

• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach od 1 sierpnia 

do 19 sierpnia   

Link do harmonogramu działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2  

 

Co roku uczniowie ósmych klas wybierają spośród wielu szkół ponadpodstawowych tę 

placówkę, która wyznaczy ich dalszą drogę edukacyjną. Czy warto walczyć o jak najlepsze 

świadectwo na koniec podstawówki? Na jakie przedmioty należy zwrócić szczególną uwagę? 

To ważne pytania 

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2


Rozporządzenie MEN określa, jakie będą warunki rekrutacji dla uczniów klas ósmych do 

szkół ponadpodstawowych, a Kuratoria Oświaty doprecyzowują terminy rekrutacji w 

poszczególnych województwach. Co roku uczniowie klas ósmych i ich rodzice pytają o 

punkty, sposób ich liczenia oraz progi punktowe.  

Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji 

Jak przeliczać punkty, co jest szczególnie ważne? 

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń wynosi 200. W ich skład wchodzi: 

• 100 punktów za egzamin ósmoklasisty, 

• 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe 

osiągnięcia.  

Egzamin ósmoklasisty 

Uczniowie otrzymują wyniki z poszczególnych testów w procentach, które są przeliczane na 

liczbę punktów.  

Świadectwo 

W rekrutacji brane są pod uwagę tylko 4 przedmioty. Obowiązkowo język polski i 

matematyka oraz 2 przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym przez szkołę 

ponadpodstawową. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wyniki z tych przedmiotów, 

które będą uczniowi potrzebne w procesie rekrutacyjnym.  

 

 

 

 

 

Ile punktów, za jaką ocenę? 

• Ocena celująca – 18 pkt. 

• Ocena bardzo dobra – 17 pkt. 

• Ocena dobra – 14 pkt. 

• Ocena dostateczna – 8 pkt. 

• Ocena dopuszczająca – 2 pkt.  



Różnica między oceną celującą a bardzo dobrą to zaledwie jeden punkt, ale różnica między 

oceną bardzo dobrą a dobrą to już 3 punkty. Jest więc, o co zawalczyć. 

 

Dodatkowe punkty na świadectwie  

• Wolontariat i aktywność na rzecz szkoły – 3 pkt. 

• Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt. 

Szczególne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych 

kuratoryjnych, zawodów wiedzy, zawodów artystycznych, zawodów sportowych. Łącznie 

uczeń może uzyskać dodatkowo 18 pkt.  

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych 

 

Corocznie kuratoria oświaty publikują listę zawodów wiedzy, zawodów artystycznych i 

sportowych, za które uczeń może otrzymać dodatkowe punkty: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16315,Wykaz-zawodow-wiedzy-

artystycznych-i-sportowych-2022-r.html   

Wykaz został zamieszczony również na Platformie Teams w kanale doradztwo zawodowe – 

pliki – rekrutacja do szkół średnich.  

 

 Progi punktowe i lista preferencji – co to takiego? 

Na stronach szkół ponadpodstawowych można znaleźć informację o progach punktowych, 

które będą gwarantować dostanie się do szkoły. To, jakie progi punktowe zostały wyznaczone 

w danym roku, będzie podane do publicznej wiadomości dopiero po ogłoszeniu listy 

zakwalifikowanych kandydatów. Dlatego wykonując symulację liczby punktów, odwołujemy 

się wyłącznie do tego, co było rok czy dwa lata temu. 

Ubiegłoroczne progi punktowe znajdziecie na Platformie Teams 

 

Lista preferencji to liczba klas/oddziałów, które może wybrać uczeń do szkoły 

ponadpodstawowej 

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych klas. Klasa, która została 

wybrana jako pierwsza to ta, do której uczeń chce się najbardziej dostać, tzw. „klasa/szkoła 

marzeń”. Ostatnia na liście to natomiast ta, na której uczniowi najmniej zależy. W 

elektronicznym modelu rekrutacji system po kolei sprawdza klasy (z ułożonej listy 

preferencji) i kwalifikuje ucznia do tej, w której – jako pierwszej na liście – wystarczy mu 

punktów. Oznacza to, że jeśli będzie to akurat pierwsza klasa na liście, to już nie weźmie pod 

uwagę wpisanych poniżej. Może to też być piąta pozycja z kolei, co oznacza, że do czterech 

wcześniejszych klas uczniowi nie wystarczyło punktów. W tym przypadku system również 

nie weźmie pod uwagę klas, które miały dalsze pozycje na liście preferencyjnej. 

 

W przypadku oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, sportowego czy artystycznego 

obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zakwalifikowanie się do tych 

szkół jest uzależnione od: 

• pomyślnie zdanego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

• standardowego postępowania rekrutacyjnego opisanego powyżej.  

 

Podobnie do szkół zawodowych (technikum i szkoła branżowa I stopnia) warunkiem w 

rekrutacji jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania określonego zawodu. 

 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16315,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16315,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

