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Do wyboru:

98 liceów ogólnokształcących

45 techników

23 branżowe szkoły I stopnia
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20 969 miejsc

13 803 w liceach 
ogólnokształcących

5 968 w technikach

1 198 w branżowych 
szkołach I stopnia
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Typy oddziałów w 
szkołach 
ponadpodstawowych

W warszawskich szkołach 
ponadpodstawowych są oddziały:
• ogólnodostępne
• wstępne
• dwujęzyczne
• międzynarodowe
• integracyjne
• sportowe, mistrzostwa sportowego
• przygotowania wojskowego

W warszawskich technikach kształcimy w 
54 zawodach.

W branżowych szkołach I stopnia - w 27 
zawodach.
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Harmonogram rekrutacji zasadniczej
- najważniejsze terminy

Termin Działanie

17-31 maja
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, oddziałów dwujęzycznych, 
międzynarodowych, wstępnych, przygotowania wojskowego, sportowych, mistrzostwa 
sportowego oraz oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji

17 maja – 21 czerwca składanie wniosków do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych

1 -14 czerwca próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

1-14 czerwca

sprawdziany kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i 
międzynarodowych oraz sprawdziany predyspozycji językowych do klas wstępnych oraz 
sprawdziany uzdolnień kierunkowych

25 czerwca - 14 lipca
składanie kopii świadectw ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczeń o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty

22 lipca publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

23 – 30 lipca
potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia 
szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2 sierpnia publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
- najważniejsze terminy

Termin Działanie

3-5 sierpnia
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

6 – 10 sierpnia
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 
językowych oraz predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych

16 sierpnia
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia

17 – 20 sierpnia
potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa 
ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23 sierpnia publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szczegółowy harmonogram działań ucznia na stronie: edukacja.warszawa.pl
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Zasady rekrutacji 
– kryteria przyjmowania 
kandydatów

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły,

3) świadectwo ukończenia szkoły z 
wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły,

5) osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, 
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu
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Zasady rekrutacji – kryteria 
przyjmowania kandydatów 

✓ pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy 
kandydatów do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego),

✓ pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kandydatów do 
oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych),

✓ pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (dotyczy kandydatów do 
oddziałów wstępnych),

✓ pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do 
oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji),

✓ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 
szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie).
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Zasady rekrutacji – przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia

Kryterium Uczniowie szkół podstawowych

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty ✓ maksymalnie 100 punktów:
Wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka 
obcego mnoży się przez 0,3.

2) oceny z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły

✓ maksymalnie 72 punkty:
• celujący –18 punktów
• bardzo dobry –17 punktów
• dobry –14 punktów
• dostateczny –8 punktów
• dopuszczający –2 punkty.

3) świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem

✓ 7 punktów

4) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej:

• wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i 
sportowych

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej-
wolontariat

✓ maksymalnie 18 punktów

✓ 3 punkty

Łączna maksymalna liczba punktów - 200



Kryteria przyjęć 
- w przypadku 
równorzędnych wyników

W pierwszym etapie:

problemy zdrowotne 
potwierdzone opinią publicznej 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni 
specjalistycznej (nie dotyczy 
oddziałów sportowych i 
dwujęzycznych)

W drugim etapie:

✓ wielodzietność rodziny kandydata

✓ niepełnosprawność kandydata

✓ niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata

✓ niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata

✓ niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata

✓ samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie

✓ objęcie kandydata pieczą 
zastępczą
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Kryteria te mają jednakową wartość



Rekrutacja do szkół - laureaci

W pierwszej kolejności przyjmowani są:

laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych,

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

laureaci konkursów dla uczniów szkół i 
placówek artystycznych, których 
organizatorem jest minister do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego,

Biuro Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy | luty  2018 r.m.st. Warszawa | marzec 2021 r.



Rekrutacja do szkół - laureaci

Laureaci i finaliści ubiegający się o przyjęcie 
oddziału dwujęzycznego lub 
międzynarodowego muszą przystąpić do 
sprawdzianu kompetencji językowych i mieć 
pozytywny wynik tego sprawdzianu. 
Warunek ten nie dotyczy laureatów i finalistów 
z języka obcego nowożytnego, który będzie 
drugim językiem nauczania.

Laureaci i finaliści ubiegający się o przyjęcie do 
oddziałów sportowych muszą przystąpić do 
prób sprawności  fizycznej i mieć pozytywny 
wynik.  

Informacja o konkursach: 
www.kuratorium.waw.pl

Biuro Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy | luty  2018 r.m.st. Warszawa | marzec 2021 r.
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Elektroniczny system 
wspomagania 
rekrutacji

Adres elektronicznego systemu 
rekrutacji: warszawa.edu.com.pl

Kandydaci mogą wybierać dowolną 
liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę 
oddziałów.

https://warszawa.edu.com.pl/
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Ważne strony 
internetowe

➢ warszawa.edu.com.pl strona elektro
nicznego systemu rekrutacji

➢ edukacja.warszawa.pl strona Biura 
Edukacji, ważne komunikaty dotyczące 
rekrutacji, plan naboru, harmonogram 
działań ósmoklasisty

➢ brp.edu.pl – wyszukiwarka szkół, 
kalkulator punktów - przeliczanie 
osiągnięć na punkty, informator o 
szkołach zawodowych m.st. Warszawy
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Ważne strony 
internetowe

Informacje o doradztwie 
zawodowym znajdziesz w:

• szkołach - działają w nich doradcy 
zawodowi

• rejonowych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

• Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
(WCIES): wcies.edu.pl
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Rekrutacja do szkół  - przepisy prawa 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 6; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

▪ sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,

▪ sposób ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu ósmoklasisty.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

▪ harmonogram rekrutacji
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