Często zadawane pytania
PYTANIE 1. Gdzie jest dostępna oferta szkół ponadgimnazjalnych?
Odp. Oferta szkół ponadgimnazjalnych dostępna jest:
• na stronie elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem:
www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl,
• na stronach www szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
PYTANIE 2. Gdzie znajduje się harmonogram działań kandydata?
Odp. Harmonogram działań kandydata znajduje się:
• na stronie elektronicznego systemu rekrutacji,
• na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w sekcji [Dla ucznia i rodzica>>
Rekrutacja>> Po gimnazjum].
Komunikaty dotyczące przebiegu rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji
www.edukacja.warszawa.pl w sekcji [Dla ucznia i rodzica>> Rekrutacja>> Po gimnazjum.
PYTANIE 3. Kiedy odbywa się sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych?
Odp. Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
w liceach ogólnokształcących przeprowadza się w następujących terminach:
• 28 maja godz. 12.00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem
nauczania,
• 29 maja godz. 15.00 – do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem
nauczania,
• 1 czerwca godz. 15.00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem
nauczania,
• 2 czerwca godz. 15.00 – do oddziałów z językiem hiszpańskim, jako drugim językiem
nauczania,
• 3 czerwca godz. 15.00 – do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem
nauczania,
PYTANIE 4. Kiedy odbywają się próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych?
Odp. Dokładny termin kandydat sprawdza w regulaminie rekrutacji szkoły ponadgimnazjalnej,
w której prowadzony jest oddział sportowy umieszczony na liście preferencji kandydata.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału sportowego lub mistrzostwa sportowego do
wniosku należy dołączyć: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
oraz pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
PYTANIE5. Ile szkół ponadgimnazjalnych kandydat może wskazać na liście preferencji?
Kandydat może wskazać trzy szkoły ponadgimnazjalne, do których chce ubiegać się o przyjęcie.
PYTANIE 6. Która szkoła ponadgimnazjalna jest szkołą pierwszego wyboru?
Odp. Szkoła, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji jest szkołą pierwszego
wyboru. Na wydrukowanym wniosku, jest informacja o szkole ponadgimnazjalnej pierwszego
wyboru oraz jej adresie.
PYTANIE 7. Jakie oddziały mogą być utworzone w szkołach ponadgimnazjalnych?
W szkołach ponadgimnazjalnych mogą być tworzone oddziały:
• Ogólnodostępne - O - skrót w systemie,
• Dwujęzyczne - D - skrót w systemie,
• Międzynarodowe - M - skrót w systemie,
• Sportowe - S - skrót w systemie,
• Mistrzostwa sportowego - MS - skrót w systemie,

•

Integracyjne - I(i) część integracyjna oddziału integracyjnego,
ogólnodostępna oddziału integracyjnego – skrót w systemie.

I(o)

–

część

PYTANIE 8. Co to jest grupa rekrutacyjna?
Odp. Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. Każda grupa rekrutacyjna
charakteryzuje się odrębnym opisem i różni się kryteriami przyjęć. 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.
PYTANIE 9. Ile grup rekrutacyjnych może wybrać kandydat?
Odp. Kandydat może wybrać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych/oddziałów w maksymalnie
trzech szkołach ponadgimnazjalnych.
PYTANIE 10. Dlaczego warto wybrać jak największą liczbę grup rekrutacyjnych/oddziałów?
Odp. Wybierając jak największą liczbę grup rekrutacyjnych/oddziałów zwiększa się szanse
przyjęcia do szkoły.
np.:
W Technikum X:
do grupy rekrutacyjnej/oddziału 1a, aby zostać zakwalifikowanym należało uzyskać 105 punktów,
do grupy rekrutacyjnej/oddziału 1b, aby zostać zakwalifikowanym należało uzyskać 100 punktów,
do grupy rekrutacyjnej/oddziału 1c, aby zostać zakwalifikowanym należało uzyskać 110 punktów.
Kasia wybrała grupę rekrutacyjną/oddział 1a w Technikum X i otrzymała 100 punktów – nie
została zakwalifikowana.
Janek wybrał grupy rekrutacyjne/oddziały 1a, 1b i 1c w Technikum X otrzymał 100 punktów
i został zakwalifikowany do grupy rekrutacyjnej/oddziału 1b.
Obydwoje mieli tę samą liczbę punktów w tym samym Technikum X, Janek został
zakwalifikowany do szkoły, a Kasia nie.
PYTANIE 11. Czy ważna jest kolejność wybieranych grup rekrutacyjnych/oddziałów?
Odp. Tak, przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych grup
rekrutacyjnych/oddziałów. Grupa rekrutacyjna/oddział wybrana jako pierwsza, to grupa/oddział,
do której najbardziej kandydat chce się dostać. Ostatnia to ta, na której kandydatowi zależy
najmniej.
PYTANIE 12. Czy kandydat może wybrać grupę rekrutacyjną/oddział w jednej szkole
ponadgimnazjalnej, a następnie grupę rekrutacyjną/oddział w innej szkole, a potem ponownie
inną grupę rekrutacyjną/oddział oferowaną przez wcześniej wskazaną szkołę ponadgimnazjalną?
Odp. Tak, np.:
Jaś wybrał grupy rekrutacyjne/oddziały: 1a, 1b w Liceum Ogólnokształcącym X i 1a, 1b
w Technikum Y i 1c,1d w Technikum Z , ustawił je w następującej kolejności:
1. Grupa rekrutacyjna/oddział 1b w Liceum Ogólnokształcącym X – szkoła pierwszego
wyboru/grupa, do której najbardziej chce się dostać
2. Grupa rekrutacyjna/oddział 1a w Technikum Y
3. Grupa rekrutacyjna/oddział 1d w Technikum Z
4. Grupa rekrutacyjna/oddział 1a w Liceum Ogólnokształcącym X
5. Grupa rekrutacyjna/oddział 1c w Technikum Z
6. Grupa rekrutacyjna/oddział 1b w Technikum Y
PYTANIE 13. W jaki sposób kandydaci przydzielani są do grupy rekrutacyjnej/oddziału?
Odp. O zakwalifikowaniu do grupy rekrutacyjnej/oddziału decyduje liczba punktów, którą uzyska
kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z zapisami
w regulaminie rekrutacji szkoły. Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdej grupie
rekrutacyjnej/oddziale, która została umieszczona na liście preferencji. Kandydat będzie
zakwalifikowany do grupy rekrutacyjnej/oddziału, która jest przez niego najbardziej preferowaną,
jeśli posiada odpowiednią liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko
do jednej grupy rekrutacyjnej/oddziału.

PYTANIE 14. Czy to prawda, że jeśli kandydat nie zakwalifikuje się do grupy rekrutacyjnej
/oddziału pierwszej preferencji ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie do grupy
rekrutacyjnej/oddziału umieszczonej na drugiej preferencji?
Odp. Nie, przydział odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata.
PYTANIE 15. Czy kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może
ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego?
Odp. Tak, 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 zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
PYTANIE 16. Czy kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może
utworzyć mieszaną listę preferencji?
Odp. Tak, kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może utworzyć
mieszaną listę preferencji, np.:
• 1 wybór: I(i)
• 2 wybór: O
• 3 wybór: D
• 4 wybór: I(i)
• 5 wybór: O
PYTANIE 17. Co zrobić, gdy uczeń gimnazjum nie złożył wniosku w terminie od 11 maja
do 22 maja 2015 r.?
Odp. Kandydaci, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych nie złożyli wniosku do żadnej
szkoły, będą mogli złożyć wniosek w terminie od 19 czerwca od godziny 10.00 do 23 czerwca
do godz. 16.00.

