
HARMONOGRAM  REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ  

DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 IM. WOJSKA POLSKIEGO  

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 

/zgodny z rozporządzeniem MEN z 19 maja 2020 r/ 

 

Elektroniczny system rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl 

 

 

od 15 czerwca od 8.00 

do 10 lipca do 15.00 

 

1/ Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych 

samodzielnie zakładają konta w systemie, 

korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, 

wprowadzają nr PESEL; 

2/ Kandydaci wypełniają wnioski w systemie, 

mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich 

dowolną liczbę oddziałów. Listę oddziałów w 

szkołach układają od najbardziej do najmniej 

preferowanych; 

3/ Wydrukowany i podpisany wniosek oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym składają osobiście lub w formie 

elektronicznej tylko w szkole pierwszego 

wyboru. 

/W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do 

szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być 

przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej./ 

 

od 26 czerwca od 12.00 

 do 10 lipca do 14.00 

 

Uczniowie ósmych klas samodzielnie 

wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa 

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


ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o 

innych osiągnieciach odnotowanych na 

świadectwie 

 

 

 

od 26 czerwca od 12.00 

 do 10 lipca do 15.00 

 

 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej(kopie poświadczone za zgodność 

przez dyrektora szkoły podstawowej) 

 

 

od 31 lipca od 8.00 

do 04 sierpnia do 16.00 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty 

Kandydaci mogą też zmienić decyzję dotyczącą 

wyboru szkoły. 

 

 

12 sierpnia godz. 12.00 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do Liceum /listy 

alfabetyczne/ 

 

 

od 13 sierpnia od 8.00 

do 18 sierpnia do 15.00 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez 

przedłożenie oryginałów świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

/Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej/ 

 

 

19 sierpnia godz. 14.00 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do Liceum 

 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie 

się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 



nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych 

jednostek. 

 

 

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności 

sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu 

odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z 

uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem 

terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który 

jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną 

przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, 

podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe). 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym 

obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu 

odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

 

 


