
Często zadawane pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
 

ADRES, LOGOWANIE, HASŁO 

Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?  

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod adresem: 

https://warszawa.edu.com.pl 

 

Kto zakłada w systemie konta kandydatów?  

Kandydatom, którzy są uczniami klas 8 w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 

konta zakłada szkoła macierzysta. Uczniowie odbierają ze szkół loginy i hasła dostępu do swoich kont.  

 

Uczniowie klas 8 szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym nie jest  m.st. Warszawa 

samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają 

numer PESEL. Po wprowadzeniu wszystkich danych i zarejestrowaniu wniosku system wygeneruje login 

kandydata, którym należy posługiwać się przy każdym kolejnym logowaniu.  

Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto w elektronicznym systemie rekrutacji.  

 

Co zrobić, jeśli kandydat zapomni hasło?  

Kandydat ma następujące możliwości wygenerowania nowego hasła:  

 na stronie systemu wybierając opcję ‘’zapomniałem hasła” (jeśli we wniosku umieszczony 

został adres e-mail),   

 w szkole macierzystej (jeśli jest uczniem szkoły, prowadzonej przez m.st Warszawę i nie ma 

potwierdzonego wniosku w szkole pierwszego wyboru),  

 w dowolnej szkole ponadpodstawowej wymienionej we wniosku (jeśli nie jest uczniem szkoły 

prowadzonej przez m.st Warszawę i wniosek nie jest jeszcze potwierdzony przez szkołę 

pierwszego wyboru),  

 w szkole pierwszego wyboru (jeśli wniosek został już potwierdzony).  

 

HARMONOGRAM  

Gdzie znajduje się harmonogram działań kandydata?  

Harmonogram działań kandydata znajduje się:  

 na stronie elektronicznego systemu rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl 

 na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl 

w sekcji [Dla ucznia i rodzica>> Rekrutacja>> Po szkole podstawowej.  

Komunikaty dotyczące przebiegu rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji: 

edukacja.warszawa.pl w sekcji [Dla ucznia i rodzica>> Rekrutacja>> Po szkole podstawowej.  

 

OFERTA 

Gdzie jest dostępna oferta szkół ponadpodstawowych?  

Oferta szkół ponadpodstawowych dostępna jest:  

 na stronie elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl 

 na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

 

Jakie typy oddziałów mogą być utworzone w szkołach ponadpodstawowych?  

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


W szkołach ponadpodstawowych mogą być tworzone oddziały:  

 Ogólnodostępne - O - skrót w systemie,  

 Dwujęzyczne - D - skrót w systemie, 

 Klasy wstępne - DW - skrót w systemie (każdy oddział dodatkowo opatrzony jest symbolem 

oddziału: klasa wstępna, w oddziale obowiązuje pięcioletni cykl kształcenia – w szkołach 

ponadpodstawowych),  

 Międzynarodowe - M - skrót w systemie,  

 Sportowe - S - skrót w systemie,  

 Mistrzostwa sportowego - MS - skrót w systemie,  

 Integracyjne - I(i) cześć integracyjna oddziału integracyjnego, I(o) – część ogólnodostępna 

oddziału integracyjnego – skrót w systemie.  

 

LISTA PREFERENCJI  

Która szkoła ponadpodstawowa jest szkołą pierwszego wyboru?  

Szkoła, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. 

Na wydrukowanym wniosku znajduje się informacja o szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru 

oraz jej adresie.  

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w podstępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają osobiście lub w 

formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub profilu zaufanego w szkole 

pierwszego wyboru.  

 

Uwaga: Kandydaci, którzy wybierają oddziały: dwujęzyczne, wstępne, międzynarodowe, sportowe, 

mistrzostwa sportowego oraz oddziały, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

niezależnie od miejsca umieszczenia ich na swojej liście składają, wniosek w szkole pierwszego wyboru 

w terminie do 22 czerwca br. do godz. 15.00.  

 

Ile szkół ponadpodstawowych kandydat może wskazać na liście preferencji?  

W przypadku szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę kandydat może wskazać dowolną liczbę szkół 

prowadzonych przez m.st. Warszawę.  

 

Ile oddziałów/grup rekrutacyjnych może wybrać kandydat?  

Kandydat może wybrać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych/oddziałów.  

 

Co to jest grupa rekrutacyjna?  

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. Niektóre szkoły podzieliły oddziały na 

mniejsze grupy (np. ze względu na nauczane języki obce lub zawody), a inne z kilku oddziałów utworzyły 

jedną grupę rekrutacyjną.  

 

Czy ważna jest kolejność wybieranych oddziałów/grup rekrutacyjnych? 

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów/grup rekrutacyjnych. 

Oddział/grupa rekrutacyjna wybrany jako pierwszy to ten, do którego kandydat najbardziej chce się 

dostać. Ostatni to ten, na którym kandydatowi zależy najmniej.  

 

Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest do oddziału/grupy rekrutacyjnej.  

 



Czy kandydat może wybrać oddział w jednej szkole ponadpodstawowej, a następnie oddział w innej 

szkole, a potem ponownie inny oddział w wybranej już wcześniej szkole?  

Kandydat może utworzyć tzw. mieszaną listę preferencji np.:  

Wybrać oddziały 1a, 1b w Liceum Ogólnokształcącym X oraz 1a, 1b w Technikum Y i ustawić je w 

następującej kolejności:  

1. Oddział 1b w Liceum Ogólnokształcącym X – szkoła pierwszego wyboru/oddział, do którego 

najbardziej chce się dostać.  

2. Oddział 1a w Technikum Y.  

3. Oddział 1a w Liceum Ogólnokształcącym X.  

4. Oddział 1b w Technikum Y.  

 

ZASADY KWALIFIKACJI  

 

W jaki sposób kandydaci przydzielani są do oddziału/grupy rekrutacyjnej?  

O zakwalifikowaniu do oddziału/grupy rekrutacyjnej decyduje liczba punktów, którą uzyska 

kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, zgodnie z zasadami rekrutacji do 

danej szkoły/oddziału. Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale/grupie 

rekrutacyjnej, który został umieszczony na liście preferencji. Kandydat będzie zakwalifikowany do 

oddziału/grupy rekrutacyjnej, który jest przez niego najbardziej preferowany, jeśli uzyska odpowiednią 

liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału/grupy 

rekrutacyjnej.  

Np.:  

Jeżeli do grupy Z (jedno miejsce) kandyduje dwóch kandydatów:  

- uczeń A z 1 priorytetu i ma 73 punktów, - uczeń B z 2 priorytetu i ma 89 punktów, to do grupy zostanie 

zakwalifikowany:  

- uczeń B JEŻLI nie został przyjęty do wybranej przez siebie grupy pierwszej preferencji,  

- uczeń A JEŻLI kandydat B został przyjęty do grupy wyższej preferencji.  

 

Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów/grup rekrutacyjnych?  

Nie, kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej. Wniosek 

kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale/grupie rekrutacyjnej, który został 

umieszczony na liście preferencji. Kandydat jest kwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej, który 

jest przez niego najbardziej preferowany i do którego może się zakwalifikować na podstawie uzyskanej 

liczby punktów (przy określonym limicie miejsc).  

Np.:  

Jeżeli uczeń wskazał na liście preferencji 7 oddziałów/grup rekrutacyjnych i zabrakło mu punktów do 

oddziału/ grupy rekrutacyjnej z 1 preferencji, a mógłby zostać zakwalifikowany do oddziału/grupy 

rekrutacyjnej 2, 4 i 5 preferencji, to zostanie zakwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej z 2 

preferencji, ponieważ znajduje się on najwyżej na liście preferencji kandydata.  

 

Czy to prawda, że jeśli kandydat nie zakwalifikuje się do oddziału/grupy rekrutacyjnej pierwszej 

preferencji ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie do oddziału/grupy rekrutacyjnej umieszczonego 

na drugiej preferencji?  

Nie. Przydział odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata.  

Np.:  

Paweł i Ewa kandydują do tego samego oddziału o nazwie 1b w Technikum X, ale wybrali ten oddział 

w innej kolejności. Ewa umieściła oddział 1b w Technikum X, jako pierwszy wybór na liście preferencji, 



a następnie inne oddziały. Paweł umieścił oddział 1b w Technikum X na czwartym miejscu na swojej 

liście preferencji. Okazało się, że obydwoje dostali się do tego samego oddziału 1b w Technikum X. 

Pawłowi zabrakło punktów, aby zostać zakwalifikowanym do oddziałów umieszczonych na jego liście 

na trzech pierwszych pozycjach. Otrzymał on jednak najwyższą liczbę punktów w oddziale 1b w 

Technikum X i znalazł się na pierwszym miejscu na liście zakwalifikowanych do tego oddziału. Ewa miała 

mniej punktów, ale wystarczająco dużo, aby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do tego oddziału.  

 

Czy kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie 

do oddziału ogólnodostępnego?  

Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do 

oddziału ogólnodostępnego lub do części integracyjnej oddziału integracyjnego. Należy jednak 

pamiętać, że kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który ubiega się o 

przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowany jest na takich samych zasadach jak kandydaci 

nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli na podstawie uzyskanej liczby 

punktów. Do części integracyjnej oddziałów integracyjnych doboru dokonuje dyrektor szkoły.  

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego składa kopię 

orzeczenia w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą wskazał we wniosku. 

 

Jaką liczbę punktów maksymalnie może uzyskać kandydat?  

Kandydat do oddziału ogólnodostępnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:  

1) Wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,  

2) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 

72 punkty,  

3) Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów,  

4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły– maksymalnie 18 punktów (wykaz konkursów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 

Warszawie: http://www.kuratorium.waw.pl/)  

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.  

- W przypadku oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych, oddziałów międzynarodowych 

kandydatowi dodatkowo doliczane są punkty za sprawdzian kompetencji językowych/sprawdzian 

predyspozycji językowych.  

- W przypadku oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, przygotowania 

wojskowego w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.  

- W przypadku oddziałów ogólnodostępnych, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień 

kierunkowych dodatkowo doliczane są punkty za ten sprawdzian. Szczegółowe informacje, 

dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: 

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasadyrekrutacji  

 

 

Jakie dodatkowe sprawdziany mogą być przeprowadzane w zależności od typu oddziału?  

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasadyrekrutacji


 W szkołach, w których prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe obowiązuje 

sprawdzian kompetencji językowych.  

 W szkołach, w których prowadzone są klasy wstępne obowiązuje sprawdzian predyspozycji 

językowych.  

 W szkołach, w których prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego oraz 

przygotowania wojskowego obowiązuje próba sprawności fizycznej.  

 W niektórych szkołach, w których prowadzone są oddziały ogólnodostępne może 

obowiązywać sprawdzian uzdolnień kierunkowych.  

 

Jakie są zasady przystępowania do dodatkowych sprawdzianów?  

 Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego – próba sprawności fizycznej: do próby należy 

przystąpić w każdej szkole prowadzącej oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego 

wskazanej na liście preferencji.  

 

 Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe – sprawdzian kompetencji językowych:  

- wspólne sprawdziany kompetencji językowych dla danego języka: w przypadku kandydowania do 

kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem kompetencji dla danego języka do sprawdzianu 

należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście 

preferencji, 

- indywidualne sprawdziany kompetencji językowych: do sprawdzianu należy przystąpić w szkole 

prowadzącej taki oddział.  

 Klasy wstępne – sprawdzian predyspozycji językowych (wspólny): - wspólny sprawdzian 

predyspozycji językowych: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym 

sprawdzianem predyspozycji językowych do sprawdzianu należy przystąpić w szkole 

prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji.  

 

 Oddziały ogólnodostępne – sprawdzian uzdolnień kierunkowych: do oddziałów 

ogólnodostępnych może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. 

uzdolnień plastycznych). Do sprawdzianu należy przystąpić w każdej szkole prowadzącej takie 

oddziały. 


