
 

 

 

 

System rekrutacji elektronicznej
do szkół średnich

Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego
w Warszawie

Rok szkolny 2018/2019



Terminy rekrutacji
 
 
 
 
 
 
 



Logowanie do systemu
 
• od 13 maja,  godz. 8.00
• do 20 maja, godz. 15.00 
 
 
• Wypełnienie:

Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej na rok szkolny 2019/2020



Strona logowania

warszawa.edu.com.pl





Czynności – do 20 maja, godz. 15.00
 
• Zmiana hasła
• Wypełnienie wniosku

• Dane osobowe ucznia
• Dane rodziców/prawnych opiekunów
• Wybór preferencji
 
 



Wprowadzenie swojego hasła



Nie zapomnij swojego hasła



Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Aktualności  

Terminy naboru

Oferta

Statystyki chętnych

Wniosek

Arkusz osiągnięć

Punktacja

Zmień hasło

Pliki do pobrania

Pomoc

Podstawa prawna

Usuń konto

Zapoznaj się z ofertą szkół





Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Aktualności  

Terminy naboru

Oferta

Statystyki chętnych

Wniosek

Arkusz osiągnięć

Punktacja

Zmień hasło

Pliki do pobrania

Pomoc

Podstawa prawna

Usuń konto

Wypełnij wniosek



Edytuj swoje dane osobowe



Wniosek krok 1/3 – Dane osobowe
Podaj adres e-mail – jest niezbędny do odzyskania hasła



Wniosek krok 2/3 – Dane rodziców



Wniosek krok 3/3 – Preferencje
Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów/klas



Wniosek krok 3/3 – Preferencje
Ustaw wybrane klasy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych



Zmiana preferencji
17 czerwca,  godz. 10.00 – 19  czerwca,  godz. 16.00



Druk wniosku – po zmianie preferencji



Dostarczenie dokumentów
• 21 czerwca, godz. 12.00 – 28 czerwca, godz. 16.00
• Do szkoły pierwszego wyboru
• Dostarczamy:

• Dokumenty potwierdzające osiągnięcia
• Wniosek podpisany przez oboje rodziców *
 

Ostatnia strona wniosku jest potwierdzeniem przyjęcia
dokumentów dla kandydata

 
*  pisemne oświadczenie rodzica w przypadku braku podpisu

drugiego rodzica



Po dostarczeniu wniosku
 

NIE MODYFIKUJEMY GO
 
 



Co dalej?
 
• 16 lipca 2019, 12:00

publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 
• 16.07, 12:00 - 24.07.2019. 10:00

wprowadzanie potwierdzenia woli podjęcia nauki
 

• 25.07.2019, 12:00
publikacja list przyjętych
 



• UWAGA!
• Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie
• Można ja sprawdzić, po zalogowaniu, 

w zakładce TERMINY NABORU
 
 

Dziękuję za uwagę
Anna Burchard


