
Harmonogram działań w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH prowadzonych przez m.st. Warszawę  
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 

 
 

Działanie                          Termin 

 
Szkolenie dla użytkowników elektronicznego sytemu rekrutacji (online- część I). 
 
Link do szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie. 

12 kwietnia 

Założenie kont w systemie uczniom klas ósmych szkół podstawowych. 
 
 

Etap należy zamknąć 28 kwietnia do godz. 15.00. 

od 24 kwietnia  
do 28 kwietnia do godz. 15.00 

Przekazanie uczniom klas ósmych niezbędnych informacji dotyczących rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych, w tym m.in. harmonogramu, niezbędnych adresów 
internetowych. 

 
do 28 kwietnia 

Przekazanie uczniom loginów, haseł i adresu strony internetowej systemu rekrutacji  
tj. warszawa.edu.com.pl. 
 
Etap należy zamknąć  12 maja do godz. 15.00 

 
od 8 maja   

do 12 maja do godz. 15.00 

Monitorowanie aktywności uczniów na etapie składania wniosków.  
 
Uwaga: 
Kandydaci, którzy na swojej liście wybrali klasę wstępną, oddział dwujęzyczny, 
międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego 
oraz taki, w którym wymagany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych niezależnie 
od miejsca umieszczenia oddziału na liście preferencji składają wniosek w szkole 
pierwszego wyboru w terminie od 15 maja do 29 maja do godz. 15.00. Po tym 
terminie kandydat nie będzie mógł dodać na listę preferencji ww. oddziałów. 
 
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów kandydaci mogą 
składać osobiście lub elektronicznie. 

 
 
 
 

od 15 maja  
do 19 czerwca do godz. 15.00 

 

Szkolenie dla użytkowników elektronicznego sytemu rekrutacji (online- część II). 
 
Link do szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie. 

7-9 czerwca 

Import danych o osiągnieciach uczniów klas ósmych szkół podstawowych w tym: 
ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły.  
 
Etap należy zamknąć do 21 czerwca do godz. 16.00. 

 
od 19 czerwca  

do 21 czerwca do godz. 16.00 

  
Korekta ewentualnych błędów w danych dotyczących osiągnięć kandydatów. 

 
 do 22 czerwca do godz. 15.00 

Monitorowanie aktywności uczniów na etapie składania kopii świadectw ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 23 czerwca 

do 12 lipca do godz. 15.00 

 


