TERMINARZ REKRUTACJI DO WARSZAWSKICH GIMNAZJÓW
L.p.
1.
2.

3.
4.

Termin
od 3 do 12 kwietnia
od 15 kwietnia do
10 maja

od 11 maja do 3 lipca
do godz. 12.00
od 21 czerwca do 26
czerwca do godz.
16.00

5.

do 27 czerwca do
godz. 12.00

6.

od 28 czerwca od
godz. 9.00 do 3 lipca
do godz. 12.00
od 28 czerwca od
godz. 9.00 do 3 lipca
do godz. 15.00

7.

8.

8 lipca godz. 10.00

9.

Do 9 lipca do godz.
12.00

10.

9 lipca godz. 14.00

11.

od 10 lipca

Działanie
Kandydaci, będący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
odbierają ze swoich szkół loginy i hasła.
System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem www.gimnazja.edukacja-warszawa.pl
Kandydaci:
- zapoznają się z ofertą gimnazjów i komunikatami na stronie systemu
- logują się w systemie
- wybierają grupy rekrutacyjne, tworząc listę preferencji
- wypełniają i drukują podanie
- wydrukowane, podpisane przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych podanie, składają
w gimnazjum pierwszego wyboru
Kandydaci, niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st.
Warszawę, samodzielnie zakładają konta w systemie.
Kandydat, który wybrał gimnazja uwzględniające tzw. kryteria szkolne, udaje się do każdej
ze szkół w celu potwierdzenia spełniania kryterium.
Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup
rekrutacyjnych. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy:
- złożyć podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych wniosek o
anulowanie podania w gimnazjum pierwszego wyboru (anulowane podanie można
edytować)
- wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć grupy
rekrutacyjne)
- wydrukować podanie podpisane przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych złożyć w
gimnazjum pierwszego wyboru.
Kandydat ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, sprawdza
poprawność wprowadzonych przez szkołę podstawową do systemu ocen końcowych,
wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji o osiągnięciach, a w przypadku
stwierdzenia błędów, informuje szkołę podstawową, która dokona korekty.
Kandydat niebędący uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę
wprowadza samodzielnie do systemu swoje oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu
zewnętrznego oraz informacje o innych osiągnięciach.
Kandydat, który wybrał WYŁĄCZNIE ogólnodostępne grupy rekrutacyjne w gimnazjum
obwodowym składa w nim oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
zewnętrznego.
Pozostali kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyniku
sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają oryginały do wglądu.
Kandydat sprawdza w systemie poprawność wprowadzonych danych i status swojego
podania, a w przypadku stwierdzenia błędu zgłasza go w gimnazjum pierwszego wyboru.
Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ
ZAKWALIFIKOWANY do przyjęcia.
Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim
oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów,, którzy złożyli oryginały
na wcześniejszym etapie).
Wraz z oryginałami dokumentów uczniowie składają: 2 aktualne fotografie i kartę zdrowia.
Uwaga! W przypadku niezłożeni oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzeni woli
uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum.
Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ
PRZYJĘTY.
Kandydat, który nie został przyjęty do żadnego gimnazjum, może uzyskać w systemie
informacje o wolnych miejscach. Rekrutacja uzupełniając prowadzona jest w terminach i
na zasadach określonych w statutach gimnazjów, które dysponują wolnymi miejscami

