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Harmonogram działa ń KANDYDATA do samorz ądowego gimnazjum  
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2 015/2016 

 
Lp.  Termin Działanie 
1 od 1 kwietnia  Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą gimnazjów (bez możliwości 

rejestracji wniosków/zgłoszeń)  
 
System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: 
 www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl 

1 od 30 marca  
do 10 kwietnia  

Kandydaci, będący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez  
m.st. Warszawę, odbierają ze swoich szkół loginy i hasła. 

2 od 13 kwietnia 
do 8 maja do1600 

Kandydaci: 
• logują się w systemie,  
• uzupełniają wniosek/zgłoszenie 
• wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie, 
• wydrukowany, podpisany przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych 

wniosek/zgłoszenie, składają w  gimnazjum pierwszego wyboru. 
 
Kandydaci, niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. 
Warszawę, samodzielnie zakładają konta w systemie. 

3 od 11 maja 
do 16 maja 
(w terminie 
wyznaczonym 
przez szkołę) 

Kandydat, który wybierze dwujęzyczną grupę rekrutacyjną, bierze udział  
w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych.  
Ogłoszenie wyników nastąpi trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty ich 
przeprowadzenia do godz. 1600 

4 od 18 maja 
do 23 maja 
(w terminie 
wyznaczonym 
przez szkołę) 

Kandydat, który wybierze sportową grupę rekrutacyjną, bierze udział w próbie 
sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.  
Ogłoszenie wyników nastąpi trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty ich 
przeprowadzenia do godz. 1600 

5 od 11 maja  
do 1 lipca 
do godz. 1300  

Kandydat, który wybrał gimnazja uwzględniające tzw. kryteria szkolne, udaje się do 
każdej z tych szkół w celu potwierdzenia spełniania kryterium.  

6 od 22 czerwca  
do 24 czerwca  
do godz. 1600 

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność grup 
rekrutacyjnych. 
W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: 
• złożyć podpisane przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych pismo                     

z prośbą o anulowanie wniosku/zgłoszenia w gimnazjum pierwszego wyboru 
(anulowany wniosek/zgłoszenie można edytować) 

• wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność grup lub dodać/usunąć 
grupy rekrutacyjne) 

• wydrukowany wniosek/ zgłoszenie podpisane przez siebie i rodziców/opiekunów 
prawnych złożyć w gimnazjum pierwszego wyboru. 

7 do 26 czerwca  
do godz. 900 

Kandydat ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, sprawdza 
poprawność wprowadzonych przez szkołę podstawową do systemu ocen ze 
świadectwa, wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji o innych 
osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informuje szkołę podstawową, 
która dokona korekty.  
Błędy zauważone po 26 czerwca po godz. 9ºº należy zgłaszać w gimnazjum 
pierwszego wyboru.  

8 od 26 czerwca od 
godz. 9ºº do 1 
lipca do godz.1200 

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. 
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9 od 26 czerwca od 
godz. 9ºº do  
1 lipca godz. 1500 

Kandydat, który złożył zgłoszenie składa w gimnazjum oryginał świadectwa                              
i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 
Kandydat, który złożył wniosek składa w szkole pierwszego wyboru kserokopie 
świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawia 
oryginały do wgl ądu . 
Kandydat sprawdza w systemie poprawność wprowadzonych danych i status swojego 
wniosku/zgłoszenia, a w przypadku stwierdzenia błędu zgłasza go w gimnazjum 
pierwszego wyboru. 

10 6 lipca   
godz. 13:00 

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie 
ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY do przyjęcia. 

11 do 7 lipca  
do godz. 1500 

 

Kandydaci potwierdzaj ą  wol ę uczęszczania do gimnazjum poprzez zło żenie w 
nim oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy k andydatów, którzy 
złożyli oryginały na wcze śniejszym etapie). 
 
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli 
uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego  gimnazjum.  

12 8 lipca godz. 14ºº Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie 
ZOSTAŁ PRZYJĘTY. 

13 od 8 lipca po 
wywieszeniu list 
przyjętych  
 

• Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w gimnazjach, które dysponują 
wolnymi miejscami  na zasadach określonych w statutach  gimnazjów 
(Informacja o wolnych miejscach w systemie). 

• Rozpoczęcie procedury odwoławczej zgodnie z ustawą o systemie oświaty.  

 


