
Harmonogram działań w WYDZIAŁACH OŚWIATY I WYCHOWANIA dla m.st. Warszawy  
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

 

Działanie                          Termin 

 Szkolenia dla użytkowników elektronicznego systemu online – I część  9 kwietnia  

Nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją wniosków oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Kandydaci, którzy na swojej liście wybrali oddział dwujęzyczny, międzynarodowy, 
sportowy, wstępny oraz taki, w którym wymagany jest sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych muszą niezależnie od miejsca umieszczenia takiego oddziału na liście 
preferencji składają wniosek w szkole pierwszego wyboru w terminie od 17 maja  do 
31 maja  do godz. 15.00 
 
Kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych składają wnioski do 21 czerwca do godz. 
15.00. 
 

Etap należy zamknąć do 21 czerwca  do godz. 15.30. 

 
 
 
 

od 17 maja od godz. 8.00 
do 21 czerwca  do godz. 15.00 

 

Szkolenia dla użytkowników  elektronicznego systemu online – II część  maj –czerwiec 

Nadzór nad terminowym wprowadzaniem przez szkoły ponadpodstawowe wyników 
sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności 
fizycznej, uzdolnień kierunkowych 
 

Etap należy zamknąć 17 czerwca do godz. 15.00. Dopiero po zamknięciu etapu 
kandydat ma możliwość sprawdzenia wyników w systemie.  

 
od 1 czerwca od godz.8.00 

do 17 czerwca do godz. 15.00 

Nadzór nad terminowym wprowadzaniem przez szkoły ponadpodstawowe wyników 
sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień 
kierunkowych i prób sprawności fizycznej kandydatom, którzy przystąpili do nich w 
drugim terminie. 
 

Etap należy zamknąć 9 lipca do godz. 16. 00. 

 
 

do 9 lipca do godz. 15.00 

Nadzór nad terminowym wprowadzaniem do systemu przez szkoły podstawowe ocen 
ze świadectw i innych osiągnięć kandydatów. 
 

Etap należy zamknąć 24 czerwca do godz. 14.00. 

 
od 21 czerwca od godz. 8.00 

do 24 czerwca do godz. 14.00 

Nadzór nad terminowym wprowadzeniem do systemu przez szkoły 
ponadpodstawowe rezerwacji.  

od 15 czerwca od godz. 8.00 
do 10 lipca do godz. 15.00 

Nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją kopii świadectw, oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
Nadzór nad przyjmowaniem kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
oraz  wprowadzaniem przez szkolne komisje rekrutacyjne wyników do  systemu.  
 
Etap należy zamknąć 14 lipca  do godz. 16.00. 

        od 25 czerwca od godz. 8.00 
do 14 lipca do godz. 16.00 

Nadzór nad  etapem zmiany preferencji przez kandydatów oraz weryfikacją  
wniosków. Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie złożyli wniosków 
w pierwszym terminie, mają możliwość złożenia wniosków.    
 

Etap należy zamknąć  14 lipca do godz. 16.00 

od 25 czerwca od godz. 8.00  
do 14 lipca do godz. 16.00  

Spotkania z burmistrzami i naczelnikami WOW (zgodnie z ustalonym 
harmonogramem – pismo  maj ).  

19-20 lipca  

Nadzór nad pobieraniem i publikacją list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 

Etap należy zamknąć 22 lipca  do godz. 10.00. 

22 lipca   
od godz. 8.00 do godz. 14.00 



Nadzór nad bieżącym wprowadzaniem potwierdzeń woli przyjęcia. 
  
Etap należy zamknąć  30 lipca o godz. 16.00 

od 23 lipca  od godz. 8.00 
do 30 lipca  do godz. 16.00 

Nadzór nad prawidłowym pobieraniem z systemu i publikacją list przyjętych 
i nieprzyjętych. 
 
Etap należy zamknąć 2 sierpnia  do godz. 14.00. 

2 sierpnia  godz. 14.00 

    
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA z użyciem elektronicznego  systemu 

 
Termin 

Nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją wniosków oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym  
 

Etap należy zamknąć do 5 sierpnia   do godz. 16.00. 

od 3 sierpnia 
 do 5 sierpnia do godz. 16.00 

Nadzór nad terminowym wprowadzaniem przez szkoły ponadpodstawowe wyników 
sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności 
fizycznej, uzdolnień kierunkowych 
 

Etap należy zamknąć 12 sierpnia do godz. 16.00.  

do 12 sierpnia do godz. 16.00 

Zapewnienie kontaktu z burmistrzami i naczelnikami WOW w sprawie przydziału 
kandydatów   

13 sierpnia  

Nadzór nad pobieraniem i publikacją list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 

Etap należy zamknąć 12 sierpnia  do godz. 12.00. 
16 sierpnia do godz. 12.00 

Nadzór nad bieżącym wprowadzaniem potwierdzeń woli przyjęcia. 
  
Etap należy zamknąć  20 sierpnia o godz. 16.00 

od 17 sierpnia do 20 sierpnia  

Nadzór nad prawidłowym pobieraniem z systemu i publikacją list przyjętych 
i nieprzyjętych. 
 
Etap należy zamknąć 23 sierpnia  do godz. 12.00 

23 sierpnia do godz.12.00 

 

 


