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Elektroniczny system rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
m.st. Warszawę – Jak wprowadzić wniosek? 
 
  
 
 
 

Gimnazjalisto! 

Po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w elektronicznym systemie 

rekrutacji  pod adresem: 

www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl 

możesz wypełnić wniosek, następnie wydrukować, podpisać wraz 

z rodzicami (opiekunami prawnymi) i zanieść do szkoły 

ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym 

miejscu listy preferencji). 

 

UWAGA. W elektronicznej rekrutacji biorą udział kandydaci, których 

wnioski zostały złożone i potwierdzone w szkole ponadgimnazjalnej 

pierwszego wyboru.  
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Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe: 
 

 Google Chrome http://www.google.pl/chrome/  

 Firefox w wersji 26 lub nowszej -http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/  

 
 
Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę 
w systemie. 
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji. 
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I. Założenie konta 
 
Pierwszą czynnością jest założenie konta w systemie na stronie internetowej:  
 

www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl 

a) uczeń gimnazjum prowadzonego przez m.st. Warszawę 
Uczeń klasy III gimnazjum prowadzonego przez m.st. Warszawę wybiera opcję „Zaloguj 
się ”, gdzie wprowadza numer PESEL oraz hasło, wydane przez gimnazjum, do którego 
uczęszcza. 
 
Proszę wprowadzić numer PESEL oraz hasło wydane przez gimnazjum, następnie 
proszę kliknąć „Zaloguj”. 

  
Przy pierwszym logowaniu hasło, które zostało wydane przez gimnazjum można 
zmienić na własne. 

b) uczeń gimnazjum prowadzonego przez inny organ 
 niż m.st. Warszawa 
Uczeń klasy III gimnazjum, które nie jest prowadzone przez m.st. Warszawę (np. 
niepubliczne, spoza Warszawy) wprowadzając wniosek do systemu wybiera opcję 
„Zarejestruj się”.  

 

Proszę wprowadzić numer PESEL, imię i nazwisko, a następnie proszę kliknąć 
„Zarejestruj się”, a następnie wpisać wybrane przez siebie hasło. 

 
Pozostałe kroki są wspólne dla wszystkich kandydatów. 
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c) wymagania wobec hasła 
 

Hasło musi spełniać 4 warunki: 
 składać się z co najmniej 8 znaków, 
 zawierać przynajmniej jedną wielką literę, 
 zawierać przynajmniej jedną małą literę, 
 zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !, ?). 

 
Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do logowania się do systemu 
po wprowadzeniu wniosku.  
Na kolejnych etapach rekrutacji po zalogowaniu można sprawdzić status wniosku (czy 
został zatwierdzony) oraz  listy zakwalifikowanych i listy przyjętych. 
 

 
 

Nowe hasło zostanie zapamiętane w systemie po uzupełnieniu całego wniosku i jego 
zapisaniu w panelu podsumowania. 

 
Sposób działania w przypadku utraty hasła opisany został w punkcie „Odzyskiwanie 
hasła”.
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II. Wprowadzanie wniosku – wszyscy kandydaci 
 
Wprowadzając wniosek kandydat uzupełnia następujące informacje: 
 
Krok 1: Dane kandydata. 
Krok 2: Dane rodziców/opiekunów prawnych. 
Krok 3: Kryteria w przypadku uzyskania równorzędnych wyników. 
Krok 4: Listę preferencji (lista wybranych  szkół, oddziałów/grup rekrutacyjnych). 
Krok 5: Pouczenia. 
Krok 6: Panel podsumowania (możliwość sprawdzenia wcześniej wprowadzonych 
danych). 
 
Uwaga!  
Przerwanie wprowadzania danych przed ich zapisaniem w panelu podsumowania oznacza 
utratę wszystkich danych (należy ukończyć uzupełnianie wniosku, aby dane zostały 
zapisane). 
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Krok 1: Dane kandydata 
 

W panelu „Dane kandydata” należy uzupełnić pola: 
 

 dane osobowe kandydata: nr PESEL, imiona i nazwisko, data urodzenia 
 adres zamieszkania kandydata (wybrać miejscowość, dzielnicę, uzupełnić pola: ulica, 

nr domu oraz kod pocztowy) 

 

Proszę wprowadzić dane kandydata, następnie przechodzić do kolejnych kroków 

wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 

 

 

 
 
 

Pamiętaj!  

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi (ich wypełnienie jest konieczne, aby 
wypełnić cały wniosek). 
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Uwaga! 
Jeżeli kandydat mieszka poza Warszawą należy zmienić nazwę miejscowości poprzez 
wybranie odpowiedniej nazwy z rozwijalnej listy: 
 

 
 
W przypadku kandydatów z Warszawy, pole miejscowość należy pozostawić bez zmian. 
Lista ulic uzależniona jest od wybranej dzielnicy. Najpierw należy wybrać dzielnicę, 
kolejno ulicę wpisując kilka liter, a następnie wybrać konkretną pozycję z rozwijalnej listy. 
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 
W panelu „Dane kandydata” można zaznaczyć informację o posiadaniu przez 
kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
Zaznaczenie opcji, że kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z tytułu 
niepełnosprawności (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, 
z niepełnośprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi) daje 
możliwość zaznaczenia na liście preferencji części integracyjnej oddziału 
integracyjnego). 
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Krok 2: Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 

W panelu „Dane rodziców/opiekunów prawnych” należy uzupełnić: 
 

 Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 
 Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 
 Dane kontaktowe – telefon kontaktowy np. stacjonarny 22 1234567 lub 

komórkowy 600600600 oraz adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych 

 

Uwaga!  
Zaleca się podanie adresu e-mail. 
Umożliwia to, przede wszystkim, zmianę hasła dostępowego bez konieczności udania się 
do szkoły.  
 
Proszę wprowadzić dane, następnie przechodzić do kolejnych kroków wprowadzania 

danych przyciskiem „Dalej”. 
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Krok 3: Kryteria w przypadku równorzędnych wyników 
 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów  w procesie rekrutacji 

przyjmuję się: 
 
1. Kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia. 
 
2. W następnej kolejności brane są pod uwagę następujące kryteria (kryteria te mają 
jednakową wartość): 

a) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci),  

 
b) niepełnosprawność kandydata, 

 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba 
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), 

 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić  dołączając do wniosku określone niżej 
dokumenty w terminie od 12 do 23 maja. Jeżeli kandydat nie złoży odpowiednich 
dokumentów, dane kryterium nie będzie uwzględniane. 

Kryteria Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Problemy zdrowotne 
 

Opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. 

Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

zeznania”. 
Niepełnosprawność: 

kandydata, 
jednego z rodziców 

kandydata, 
obojga rodziców 
kandydata, lub 

rodzeństwa kandydata. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

Samotne 
wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). 
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Wymienione dokumenty można składać w postaci: 
- w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 
 
lub 
 
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub 
pełnoletniego kandydata, 
 
- oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
Wzory oświadczeń można pobrać w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”. 
 
Proszę zaznaczyć odpowiednie pola, następnie przechodzić do kolejnych kroków 

wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 
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Krok 4: Lista preferencji 
 
Proszę utworzyć listę preferencji, poprzez wybranie kolejno z listy rozwijalnej: 

 dzielnicy lub powiatu 
 szkoły ponadgimnazjalnej 
 preferowanej grupy rekrutacyjnej (oddział) 

 
i nacisnąć „+ Dodaj” 
 

 
 
Aby dodawać kolejne grupy rekrutacyjne (oddziały) czynność należy powtarzać. 
 
Po dokonaniu każdego kolejnego wyboru należy nacisnąć „+ Dodaj”, aż do 
utworzenia pełnej listy preferencji. 
 
Wybrane szkoły ponadgimnazjalne oraz grupy rekrutacyjne pojawią się na liście 
preferencji.. 
 
Uwaga! 
Niektóre szkoły proponują w swojej ofercie oddziały podzielone na kilka grup 
rekrutacyjnych, np:  
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Na liście preferencji możliwy jest wybór wszystkich grup rekrutacyjnych (które w sumie 
tworzą oddział). 
Kwalifikacja odbywa się do grup rekrutacyjnych umieszczonych na liście preferencji. 
 
Pamiętaj!  
Na liście preferencji można umieścić dowolną liczbę grup rekrutacyjnych (oddziałów) 
w trzech szkołach. Kolejność grup rekrutacyjnych jest istotna w procesie rekrutacji. 
Grupa rekrutacyjna (oddział) wybrana jako pierwsza, to grupa rekrutacyjna (oddział), 
do której kandydat najbardziej chce się dostać. Ostatnia, to ta, na której kandydatowi 
zależy najmniej. 
 
Układając listę preferencji, przy każdej z wybranych grup rekrutacyjnych w szkołach 
ponadgimnazjalnych należy wskazać: 

 preferowany pierwszy język (powinien być kontynuacją nauki) 
 preferowany drugi język  
 

 
 
Utworzoną listę grup rekrutacyjnych w szkołach można modyfikować:  

 Za pomocą przycisków góra dół kandydat ma możliwość zmiany listy 
preferencji. 
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 Za pomocą przycisku usuń kandydat może usunąć wybrany priorytet z listy 
preferencji.  
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Oddziały integracyjne – część integracyjna 
 
Kandydaci układając listę preferencji do części integracyjnej oddziału integracyjnego 
wskazują:  

 w pierwszej kolejności oddziały integracyjne - część integracyjną dla dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały 
ogólnodostępne, 

lub 
 w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały 

integracyjne - część integracyjną dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

 
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane z tytułu niepełnosprawności przez publiczną poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną. Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście 
preferencji posiadającej oddziały integracyjne - część integracyjną. 
 
 
Proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”  
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Krok 5: Pouczenia 
 

W panelu „Pouczenia” kandydat musi zapoznać się i zaakceptować: 
 treść pouczeń,  
 komunikaty, które wyświetlają się w panelu pouczeń w zależności od typu 

wybranych grup rekrutacyjnych (oddziałów) oraz regulaminy wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych.  

 

 



16 

 

Uwaga! 
Kandydat musi zaakceptować regulaminy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które 
zostały wybrane na liście preferencji w panelu „Lista preferencji”. 
 
Jeżeli żadna z opcji (zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję”) nie zostanie zaznaczona 
uniemożliwi to przejście do kolejnego kroku.  

Zostanie wyświetlony komunikat   
 
W panelu pouczeń zostaną wyświetlone na czerwono komunikaty informujące 
o przyczynie błędu, np.:  
 

 

 
 
 
 



17 

 

Krok 6: Panel podsumowania 
 

Pozwala sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz dokonać zmiany. 
 
Uwaga!  
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, należy skorzystać 
z odpowiedniego przycisku „Powrót do...”, który pozwoli kandydatowi powrócić do 
właściwego pola.  
 

 
 
Do panelu podsumowania można wrócić przy każdej edycji wniosku.  
 
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”. 
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Dopiero teraz wniosek został zapisany w systemie. 
 
Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole 
ponadgimnazjalnej umieszczonej na pierwszym miejscu listy preferencji- tj. szkole 
pierwszego wyboru, która wyda potwierdzenie. 
 

 
 
Wnioski należy złożyć do 23 maja 2014 roku do godz. 15:00. 
 
Wniosek zostanie zatwierdzony przez szkołę, jeżeli dane kandydata wprowadzone 
w systemie będą zgodne z papierowym wydrukiem wniosku (patrz „Jak sprawdzić 
status wniosku” str. 22). 
 
Uwaga! 
Niedostarczenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru w określonym 
terminie spowoduje, że kandydat nie będzie brał udziału w rekrutacji. 
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III. Wprowadzanie zmian we wniosku 
 

Wprowadzenie zmian we wniosku w systemie jest możliwe wyłącznie 
w przypadku gdy wniosek nie został jeszcze złożony i zatwierdzony przez szkołę 
ponadgimnazjalną pierwszego wyboru. 
 

Jeżeli wniosek został złożony i zatwierdzony w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego 
wyboru, jego edycja w systemie jest niemożliwa. W celu wprowadzenia zmian należy 
zwrócić się do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. 
 
Aby wprowadzić zmiany należy zalogować się do systemu 
(www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl) - używając numeru PESEL i hasła 
dostępowego utworzonego w trakcie wprowadzania wniosku. Następnie należy 
wprowadzić zmiany we wniosku i je zapisać.  
 
Proszę zalogować się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL oraz 
hasła kandydata, następnie należy kliknąć „Zaloguj”  
 

 
 
W menu „Wniosek” kandydat może zmienić wprowadzone informacje poprzez 
kliknięcie w odpowiednią zakładkę: 

 Dane osobowe i adresowe 
 Dane rodziców 
 Lista preferencji 
 Kryteria w przypadku równorzędnych wyników 

 Pouczenia  
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Wprowadzone zmiany w panelu „Dane osobowe i adresowe”, „Dane rodziców”, 
„Kryteria w przypadku równorzędnych wyników”  należy potwierdzić w systemie 
przyciskiem „Zapisz”.  
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Wprowadzone zmiany w panelu „Lista preferencji” oraz „Pouczenia” należy 
zapisać w systemie poprzez naciśnięcie przycisku „Dalej” , a następnie w „Panelu 
podsumowania” należy nacisnąć „Zapisz” 

 
 
W „Panelu podsumowania” należy nacisnąć „Zapisz” 
 

 
 

Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole 
ponadgimnazjalnej umieszczonej na pierwszym miejscu listy preferencji. 

 



22 

 

IV. Jak sprawdzić status wniosku 
 
Kandydat po zalogowaniu ma możliwość sprawdzenia statusu wniosku pod adresem: 

www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl. 
 
Kandydat loguje się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL, hasła 
i kliknięciu „Zaloguj”.  
 

 
 
W głównym panelu kandydat otrzymuje informację o statusie swojego wniosku. 
 
W przypadku potwierdzenia przyjęcia wniosku przez szkołę ponadgimnazjalną 
pierwszego wyboru, edycja jest zablokowana, a kandydat ma jedynie możliwość 
sprawdzenia poprawności danych przechowywanych w systemie. 
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Uwaga! 
Jeśli pojawia się informacja, że wniosek nie został potwierdzony przez szkołę 
ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, oznacza to, że: 
 

 Kandydat nie złożył papierowego wydruku wniosku w szkole 
ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru i ma na to czas do 23 maja 2014 r. do 
godziny 1500 . 

 Kandydat złożył wniosek w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, 
ale nie został on potwierdzony. W takim przypadku kandydat powinien 
niezwłocznie skontaktować się z tą szkołą ponadgimnazjalną w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

 
 

 
 

 
 
Kolejne części instrukcji będą publikowane na stronie: 

www.ponadgimnazjalne.edukacja.warszawa.pl  
w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”. 
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V. Odzyskiwanie hasła  
 
Jeżeli podczas wypełniania elektronicznego wniosku został podany poprawny adres 
e-mail, w sytuacji utraty hasła, kandydat może je zmienić samodzielnie.  
Na stronie systemu należy wybrać opcję „Zapomniałem hasła”. 
 

 
 
Proszę wprowadzić numer PESEL kandydata oraz adres e-mail podany we wniosku, 
następnie proszę nacisnąć „Generuj nowe hasło i wyślij na podany adres e-mail”. 
 

 
 
Jeżeli podczas wypełniania wniosku nie został podany adres e-mail, przesłanie 
nowego hasła nie będzie możliwe. W takim przypadku nowe hasło kandydat może 
uzyskać: 
 

 w gimnazjum (jeżeli do momentu potwierdzenia wniosku, kandydat jest uczniem 
gimnazjum prowadzonego przez m.st. Warszawę) 

lub 
 w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. 


