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Informacja o punktacji
Zgodnie z Zarządzeniem MKO w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat
może uzyskać

max. 200 pkt.

(nie dotyczy szkoły o profilu językowym, artystycznym, sportowym – przewidywana większa ilość punktów)

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych składnikach wynosi:

1 Egzamin gimnazjalny 100 pkt
2 Świadectwo

100 pkt
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1

Sposób obliczania punktów - egzamin

100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania
z egzaminu gimnazjalnego

Wyniki wyrażone w skali % dla:
- j. polski
- historia i WOS
- matematyka
- przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia, fizyka
- j. obcy na poziomie podstawowym

należy przeliczyć na punkty -

przyjmując współczynnik 0,2

–

max 20 pkt za każdą część egzaminu
Np. Wynik 70% - 14 pkt.
3

Sposób obliczania punktów - świadectwo

72 pkt – Suma punktów z ocen 4 zajęć
(j. polski, matematyka
i 2 przedmioty wskazane przez szkołę)

18 pkt – ocena celująca
17 pkt – ocena bardzo dobra
14 pkt – ocena dobra
8 pkt – ocena dostateczna
2 pkt – ocena dopuszczająca
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2

Sposób obliczania punktów - świadectwo

7 pkt – świadectwo z wyróżnieniem
max 18 pkt – szczególne osiągnięcia

(zawody wiedzy, sportowe, artystyczne,
szczegółowe kryteria - strona www szkoły –
rozporządzenie MEN z 2.11.2015,
wykaz konkursów)

3 pkt – aktywność społeczna
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Kryteria przyjęć – konkursy
• Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim org. przez KO:
– Tytuł finalisty k. przedmiotowego – 10 pkt
– Tytuł laureata k. tematycznego/interdyscyplinarnego – 7 pkt
– Tytuł finalisty k. tematycznego/interdyscyplinarnego – 5 pkt

• Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim org. przez KO:
–
–
–
–
–
–

Dwóch lub więcej tytułów finalisty k. przedmiotowego - 10 pkt
Dwóch lub więcej tyt. laureata k. tematycznego/interdyscyplinarnego -7 pkt
Dwóch lub więcej tyt. finalisty k. tematycznego/interdyscyplinarnego – 5 pkt
Tytuł finalisty k. przedmiotowego – 7 pkt
Tytuł laureata k. tematycznego/interdyscyplinarnego – 5 pkt
Tytuł finalisty k. tematycznego/interdyscyplinarnego – 3 pkt
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Kryteria przyjęć – konkursy
Punkty za konkursy wiedzy organizowane przez inne jednostki

Zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub turnieje o
zasięgu ogólnopolskim:
 10 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
 4 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
 3 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
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Kryteria przyjęć – konkursy
Punkty za konkursy wiedzy z przedmiotów artystycznych
Zawody wiedzy będące konkursem lub turniejem z
artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, wojewódzkim

przedmiotów

 10 punktów - dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotów objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 7 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej,
 3 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej,
 7 punkty - dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 5 punkty - dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
 2 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej.
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Kryteria przyjęć – konkursy
• Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe
org. przez KO lub inne podmioty –
wysokie miejsce na szczeblu:
– Międzynarodowym – 4 pkt
– Krajowym – 3 pkt
– Wojewódzkim – 2 pkt
– Powiatowym – 1 pkt
Nie określa się punktów za tytuł laureata i finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu co najmniej wojewódzkim –
ww. laureaci i finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności.
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Wybór szkoły
•
•
•
•
•
•

Przeanalizować ofertę szkół
Zapoznać się ze stroną www szkoły
Przeczytać regulaminy rekrutacji – www i System
Udać się na spotkania do szkół – dni otwarte
Przeanalizować szanse dostania się
Zapoznać się z perspektywą dalszej kariery
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Wybór szkoły cd
• Uczeń ma prawo kandydować do dowolnej liczby szkół

prowadzonych przez m.st. Warszawę, w ramach których

może wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie
kolejności.
Wybierając większą liczbę oddziałów
 wzrost szans w rekrutacji!
• Ustalenie kolejności wybranych oddziałów – to określenie preferencji.
• Oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego uczeń najbardziej
chce się dostać; oddział ostatni - o najmniejszych preferencjach.
Wybierając tylko oddziały o dużej liczbie kandydatów
 możliwość niedostatnia się do żadnego oddziału.
Należy wybrać choć jeden oddział mniej popularny.
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Wybór szkoły cd
• Nabór do szkół państwowych prowadzony jest
drogą elektroniczną przez Internet w

Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

• Kandydat otrzymuje
miejsce tylko w jednym oddziale, do którego
wygrał konkurencję z innymi kandydatami
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Kryteria przyjęć - w przypadku
równorzędnych wyników
W pierwszym etapie:

problemy zdrowotne
potwierdzone opinią
publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni
specjalistycznej
(nie dotyczy oddziałów
sportowych i dwujęzycznych)

W drugim etapie:
wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria te mają jednakową wartość
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Etapy działania - harmonogram
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzenie informacji o uczniu do Systemu ►
Wybór języków (nie wpływa na rekrutację) ►
Wybór szkół (kolejność dowolna) ►
Wybór oddziałów w ramach wybranych szkół (ważna kolejność) ►
Wydruk podania z Systemu (podpis kandydata i rodziców/opiekunów) ►
Złożenie podania w „szkole pierwszego wyboru”
Wypełnienie w Systemie formularza osiągnięć ►

(po otrzymaniu świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu)

8. Złożenie kopii (świadectwa i zaświadczenia) w „szkole pierwszego wyboru” –
oryginały w domu

9.
10.
11.
12.

Weryfikacja danych w Systemie przez „szkołę pierwszego wyboru” ►
Wyniki rekrutacji ►
Dostarczenie oryginałów do szkoły, do której kandydat się dostał
Ponowna rekrutacja – gdy kandydat nie dostał się do żadnego wybranego przez
siebie oddziału ►
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AD.1. Wprowadzenie informacji o
uczniu do Systemu

• Gimnazja przekazują do Systemu dane osobowe uczniów
• System wygeneruje identyfikator (login) i hasło kandydata
• Rodzice/opiekunowie powinni znać hasło dostępu
• Uzupełnienie danych teleadresowych
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AD.2. Wybór języków

• Można uszeregować języki obce i poziom ich nauczania
zaczynając od tego, którego kandydat chciałby uczyć się
najbardziej, a skończyć na tym, którego chciałby uczyć się
najmniej
• Ta lista ma wyłącznie charakter informacyjny
• Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji
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AD.3. Wybór szkół
• Kandydat wybiera z rozwijalnej listy dowolną liczbę szkół
• Na liście znajdują się też szkoły niepubliczne, o uprawnieniach
szkół publicznych, w których kształcenie jest odpłatne –
szkoły te zostały oznaczone
• Kolejność wyboru nie ma znaczenia
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AD.4. Wybór oddziałów (klas)
• Wybieranie oddziałów w obrębie wybranych szkół

• Ważna kolejność wyboru oddziałów
• Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego kandydat
chce dostać się najbardziej. Ostatni to ten, na którym
kandydatowi zależy najmniej.
• Szkoła, prowadząca oddział, wybrany jako pierwszy „szkoła pierwszego wyboru”
(wyeksponowana na stronie głównej konta kandydata).
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AD.5-6. Wydruk podania z Systemu, złożenie
•
•
•
•
•
•
•

Podanie podpisuje kandydat i rodzice/opiekunowie
Podanie zanieść do „szkoły pierwszego wyboru”
Z podaniem złożyć kopie wymaganych dodatkowych zaświadczeń,
poświadczonych przez szkołę lub zaświadczenie o dodatkowych uprawnieniach
do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów
Oryginały wszystkich dokumentów pozostawić w domu –
dopiero złożyć do szkoły, do której się kandydat dostał
Po złożeniu podania nie zmieniać kolejności oddziałów –
jeżeli informacja w Systemie będzie różna od tej na podaniu
podanie podczas weryfikacji zostanie odrzucone
W ciągu 7 dni powinna się pojawić akceptacja podania na stronie głównej
konta kandydata – jej brak skontaktować się ze „szkołą pierwszego wyboru”
Jeżeli kandydat chce zmienić listę preferencji:
– Zgłasza się w „szkole pierwszego wyboru” i anuluje podanie
– Wprowadza zmiany na koncie
– Drukuje nowe podanie i składa w „szkole pierwszego wyboru”
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AD.7- 8. Wypełnienie w Systemie
formularza osiągnięć, złożenie kopii
Po otrzymaniu oryginału i kopii (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu):
•

Gimnazjum wprowadza informacje: o ocenach ze świadectwa, wynikach
egzaminu oraz innych osiągnięciach, np. w konkursach

•

Wpisuje się do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na
świadectwie

•

Osobom zwolnionym z egzaminu zaznacza się ten fakt w Systemie

•

Zanieść do „szkoły pierwszego wyboru” jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o
wynikach egzaminu
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AD.9. Weryfikacja danych w Systemie

•

„Szkoła pierwszego wyboru” dokonuje sprawdzenia zgodności danych
wprowadzonych do formularza w Systemie z informacjami na świadectwie

•

Przesłanie informacji o akceptacji świadectwa na stronę konta,
sprawdzenie liczby przyznanych punktów

•

Wszystkie dane są zgodne - oczekiwanie na wyniki

•

Stwierdzenie nieprawidłowości - zgłosić się natychmiast do „szkoły
pierwszego wyboru”
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AD.10-11. Wyniki rekrutacji,
dostarczenie oryginałów
•

W wyznaczonym terminie na stronie konta oraz na listach w „szkole pierwszego
wyboru” ukażą się informacje, do którego oddziału kandydat się dostał

•

Dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły, do której kandydat się
dostał i złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki
w danej szkole.

Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone
w wymaganym terminie – oznacza to
rezygnację kandydata z kandydowania do tego oddziału
i skreślenie go z listy zakwalifikowanych do przyjęcia
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AD.12. Ponowna rekrutacja
•

Jeżeli kandydat nie dostanie się do żadnego wybranego przez siebie oddziału strona „Wolne miejsca” dostępne w Systemie

•

Ponowne postępowanie

•

Listy wolnych miejsc – także we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych

•

W szkołach z wolnymi miejscami, w wyznaczonym terminie przyjmowanie podań
w ramach rekrutacji uzupełniającej

•

W szkołach dysponujących wolnymi miejscami dodatkowe postępowanie
rekrutacyjno-kwalifikacyjne trwać będzie do końca sierpnia.
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Dokumenty, które należy złożyć do szkoły,
do której kandydat dostał się
• Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
• Oryginał świadectwa
• Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
• Oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu ►
• Trzy fotografie
• Kwestionariusz osobowy

(do pobrania ze strony www szkoły lub w jej sekretariacie)

W rekrutacji obowiązuje terminarz!
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Zaświadczenia dodatkowe
• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub
zasadniczej szkoły zawodowej
(skierowanie na badania wydaje szkoła, do której kandydat dostał się)

• Dokumenty wymagane w przypadku szkół sportowych
i mistrzostwa sportowego
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające
do nauki w oddziale integracyjnym
(wykaz poradni na stronie Biura Edukacji - http://www.edukacja.warszawa.pl)
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Nowe szkoły od 1.09.2017 – przekształcenie z gimnazjum
Mokotów

CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bohaterek Powstania. Warszawskiego

Żywnego 25

Mokotów

CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach
Królewskich"

Podchorążych
49/61

Ochota

CLX LO im. gen. dyw. S. Roweckiego Grota

Siemieńskiego 6

Śródmieście Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Polna 7

Śródmieście CLVII LO im. M. Skłodowskiej -Curie

Świętokrzyska
18a

Ursynów

CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Szolc I. Czartoryskiej
Rogozińskiego 2

Włochy

CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

Solipska17/19

Biuro Edukacji
Urzędu m. st. Warszawy
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www.warszawa.edu.com.pl
http://www.edukacja.warszawa.pl
http://www.kuratorium.waw.pl

http://gimnazjum92.internetdsl.pl

Opracowanie: Ewa Dmowska
Na podstawie Informatora Biura Edukacji m. st. Warszawy
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Nowe zawody – zmiana nazwy i podstawy programowej od 1.09.2017
Dotychczasowa nazwa zawodu

Nowa nazwa zawodu
Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

Technik drogownictwa

Technik budowy dróg

Technik urządzeń sanitarnych

Technik inżynierii sanitarnej

Technik cyfrowych procesów
graficznych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Fototechnik

Technik fotografii i multimediów

Monter-elektronik

Elektronik

Monter-mechatronik

Mechatronik

Biuro Edukacji
Urzędu m. st. Warszawy
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Nowe zawody…..
Szkoła

Nowy zawód

Technikum KinematograficznoKomputerowe

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technikum Łączności im. prof. dr inż.
Janusza Groszkowskiego

Technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej

Technikum Ogrodnicze

Technik weterynarii

Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im.
Marii Bratkowskiej

Technik przemysłu mody

Technikum Budownictwa i Architektury

Technik technologii drewna

Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego

Technik lotniskowych służb
operacyjnych

Technikum nr 27 im. prof. Józefa
Zawadzkiego

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technikum Elektroniczne nr 3 im.
Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"

Technik urządzeń dźwigowych

Technikum Mechaniczne nr 7
im. Jana Kilińskiego

Technik optyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Mechanik motocyklowy

Zawody popularne w 2016/2017
Lp.

Zawód

Liczba uczniów

1

Technik informatyk

814

2

Technik żywienia i usług gastronomicznych

492

3

Technik pojazdów samochodowych

386

4

Technik ekonomista

344

5

Technik budownictwa

283

6

Technik hotelarstwa

266

7

Technik obsługi turystycznej

244

8

Technik organizacji reklamy

209

9

Technik cyfrowych procesów graficznych

197

10

Technik: usług fryzjerskich, fototechnik,
elektronik , mechatronik .

Powyżej 150

Biuro Edukacji
Urzędu m. st. Warszawy
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