Harmonogram działań w SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
na podstawie Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
REKRUTACJA PODSTAWOWA

Termin

Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej szkoły.
od 20 kwietnia od godz. 9.00
do 25 kwietnia do godz. 15.00

Etap należy zamknąć 25 kwietnia do godz. 15.00.
Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków lub kryteriów.

od 8 maja od godz. 10.00
do 19 maja do godz. 15.00

od 8 maja od godz. 10.00
do 22 maja do godz. 12.00

Etap należy zamknąć do 22 maja godz. 12.00.
Wprowadzenie do systemu wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianów umiejętności językowych i prób sprawności fizycznej.

od 1 czerwca od godz. 9.00
do 9 czerwca do godz. 15.00

Etap należy zamknąć do 9 czerwca do godz. 15.00.
Szkolenia dla użytkowników systemu dotyczące kolejnych etapów procesu rekrutacji.
Przyjmowanie i weryfikacja wniosków, w których dokonano zmian wyboru
szkoły/oddziału.

połowa czerwca
od 16 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00

Etap należy zamknąć do 19 czerwca do godz. 16.00.
Wprowadzenie do systemu wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianów umiejętności językowych i prób sprawności fizycznej kandydatom,
którzy przystąpili do nich w drugim terminie.

22 czerwca
od godz. 8.00 do godz. 15.00

Etap należy zamknąć do 22 czerwca do godz. 15.00.
od 8 maja od godz. 10.00
do 28 czerwca do godz. 16.00

Wprowadzenie rezerwacji.
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego i innych dokumentów.
Weryfikacja osiągnieć oraz wniosków. Korekta ewentualnych błędów.

od 23 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00

Etap należy zamknąć 29 czerwca do godz. 11.00.
Szeregowanie konfliktów:
- uszeregowanie pozycji kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów,
wprowadzenie informacji do systemu,
- uszeregowanie pozycji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do „części 29 czerwca od godz. 11.00 do 15.00
integracyjnej” oddziałów integracyjnych, wprowadzenie informacji do systemu.
Etap należy zamknąć 29 czerwca do godz. 15.00.
Zapewnienie
możliwości
kontaktu
telefonicznego
dyrektorów
ponadgimnazjalnych z pracownikami WOW w trakcie przydziału.

szkół

Pobranie z systemu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

od 30 czerwca od godz. 9.00
do 4 lipca do godz. 16.00
5 lipca
od godz. 10.00 do godz. 12.00

Etap należy zamknąć 5 lipca do godz. 12.00.
Komisja
rekrutacyjna
ogłasza
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
Etap należy zamknąć 5 lipca do godz. 16.00.

5 lipca do godz. 16.00

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom zakwalifikowanym do
przyjęcia skierowanie na badania lekarskie.

od 6 lipca od godz. 10.00
do 7 lipca do godz. 16.00

Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum, zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Wprowadzenie do systemu informacji o potwierdzeniu woli przyjęcia przez kandydata.

od 6 lipca od godz. 10.00
do 14 lipca do godz. 12.00

Etap należy zamknąć 14 lipca do godz. 12.00.
Pobranie z systemu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14 lipca
od godz. 12.30 do godz. 15.00

Etap należy zamknąć 14 lipca do godz. 15.00.
Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
14 lipca do godz. 16.00
Etap należy zamknąć 14 lipca do godz. 16.00.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Szkoły, w których są wolne miejsca prowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z terminami określonymi Zarządzeniem
nr 20 MKO.
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Formę wniosku określa
szkoła na podstawie art. 20t uso zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
Aktualizacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w elektronicznym systemie
rekrutacji.

od 29 sierpnia od godz. 8.00
do 31 sierpnia do godz. 16.00

