
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów 
prowadzonych przez m.st. Warszawę 
 

 
 

 

 

Szóstoklasisto, 

 

w elektronicznym systemie pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl 

możesz samodzielnie wypełnić podanie, następnie je wydrukować, 

podpisać wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi i zanieść do 

gimnazjum pierwszego wyboru wskazanego na pierwszym miejscu listy 

preferencji.  

Uwaga! W elektronicznej rekrutacji będą brane pod uwagę wyłącznie 

podania potwierdzone w gimnazjum pierwszego wyboru  
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Uwaga!  
 

Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:  

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

� Firefox w wersji 30 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. 

 

 

Przed wprowadzeniem podania warto upewnić się, które gimnazjum 
jest dla kandydata szkołą obwodową.  
Wyszukiwarka szkół obwodowych udostępniona jest w zakładce „Szkoła 

obwodowa” pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl  w zakładce 

„Szkoła obwodowa”. 
 
 

 



3 
 

Wprowadzanie podania (zgłoszenie/wniosek) 
 

• Zgłoszenie składają kandydaci, którzy wybiorą wyłącznie grupę 

rekrutacyjną ogólnodostępną (O lub I-o) w gimnazjum obwodowym. 

• Wniosek składają kandydaci, którzy na liście preferencji wskażą  

gimnazjum inne niż obwodowe lub grupy rekrutacyjne specjalistyczne 

(dwujęzyczne i sportowe) w gimnazjum obwodowym. 

Kandydat, który jednocześnie na liście preferencji wskazał grupę 

rekrutacyjną ogólnodostępną w gimnazjum obwodowym i inne grupy 

rekrutacyjne  składa wniosek.  

System automatycznie wygeneruje właściwy dla kandydata druk.     

 

Wprowadzone podanie można wielokrotnie korygować, zmieniać  

i uzupełniać. 

Uczeń szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę 
 
Uczeń klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę 

wprowadzając podanie do systemu wybiera opcję „Zaloguj się”, następnie 

powinien wprowadzić numer PESEL oraz hasło, które zostało wydane przez 

szkołę podstawową, do której uczęszcza.  

 

Proszę wprowadzić PESEL oraz hasło wydane przez szkołę podstawową, 
następnie proszę kliknąć „Zaloguj” 
 
 

  
 
Przy pierwszym logowaniu hasło, które zostało wydane przez szkołę 

podstawową należy zmienić na swoje własne (patrz str. 5). 
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Uczeń szkoły podstawowej, która nie jest  prowadzona przez 

m.st. Warszawę 
 

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej nieprowadzonej przez m.st. Warszawę  

(np. niepublicznej, publicznej prowadzonej przez inny organ lub kandydat 

spoza Warszawy) wprowadzając podanie do systemu wybiera opcję 

„Zarejestruj się” następnie wprowadza PESEL, imię i nazwisko oraz  

w kolejnym kroku wpisuje swoje hasło.  
 

 

 
 
 
Jeśli kandydat nie ma numeru PESEL powinien udać się do gimnazjum, do 

którego chce kandydować i poprosić o wygenerowanie sztucznego 

identyfikatora, który kandydat będzie wprowadzał zamiast numeru PESEL. 
   
Pozostałe kroki są wspólne dla wszystkich kandydatów. 
 
UWAGA! 
Przerwanie wprowadzania danych  przed dojściem do zakładki „Pobierz 

podanie” oznacza utratę wszystkich danych. 
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Wymagania wobec hasła 
 

Uwaga!  
Hasło powinno 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 podania.  

 

Na kolejnych etapach rekrutacji po zalogowaniu można sprawdzić status 

podania (czy zostało zatwierdzone) oraz listy zakwalifikowanych i listy 

przyjętych.  
 

 
 

 
 

Nowe hasło zostanie zapamiętane w systemie dopiero po uzupełnieniu całego 

podania i jego zapisaniu w panelu podsumowania.  

 

Sposób działania w przypadku utraty hasła opisany został w punkcie 

„Odzyskiwanie hasła”. 
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Dane kandydata 
 
Proszę wprowadzić dane kandydata, następnie przechodzić do kolejnych 
kroków wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”  
 

  
 

Pole oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie w tym polu 

informacji spowoduje, że system nie przepuści kandydata do następnego 

kroku. 
 

W panelu „Dane kandydata” należy uzupełnić pola: 
� imię i nazwisko, 

� adres zamieszkania (wybrać dzielnicę, uzupełnić pola: ulica, nr domu 

oraz kod pocztowy) 
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Uwaga! 
Jeżeli kandydat mieszka poza Warszawą należy zmienić nazwę miejscowości 

poprzez wybranie odpowiedniej nazwy ze słownika: 
 

 
 

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 ze słownika. 
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Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
Informację czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego można zaznaczyć w panelu „Dane kandydata”. 

 

 
 

W przypadku zaznaczenia opcji: „Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane przez 

publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną” kandydat będzie miał 

możliwość wybrania na liście preferencji grupy rekrutacyjnej integracyjnej   

(części integracyjnej) lub grupy rekrutacyjnej ogólnodostępnej  

i specjalistycznej (D i S).  
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Dane rodziców/opiekunów prawnych  
W panelu „Dane rodziców/opiekunów prawnych” należy uzupełnić: 

� Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

� Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

� Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

� Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna prawnego 

� Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych 

� Adres mailowy rodziców/opiekunów prawnych. 

Uwaga! 
Zaleca się podanie adresu e-mail.  
Umożliwia to przede wszystkim zmianę hasła dostępowego bez 
konieczności udania się do placówki. 

 

Jeżeli adres zamieszkania 

rodziców/opiekunów prawnych jest 

taki sam jak kandydata, nie trzeba 

wpisywać go ponownie, wystarczy 

nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z 

danych kandydata”. 
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Uwaga! 

Po zapisaniu podania można wrócić do tego pola i uzupełnić informacje lub 

wprowadzić zmiany.

 
Po wpisaniu danych 
proszę przejść do 
kolejnego kroku 
wprowadzania danych 
przyciskiem „Dalej” 
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Lista preferencji 
 
Kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym 

powinni na liście preferencji wskazać grupę rekrutacyjną ogólnodostępną 

w gimnazjum obwodowym (O lub I-o).  

Wygenerowany zostanie dla nich druk zgłoszenia.  

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie również do gimnazjum 

innego niż obwodowe mogą stworzyć swoją listę preferencji. Wskazują 

dowolne gimnazja i grupy rekrutacyjne, w tym również mogą wskazać 

gimnazjum obwodowe.  

Wygenerowany zostanie dla nich druk wniosku.  

 

Proszę utworzyć listę preferencji, poprzez wybranie kolejno z listy 

rozwijanej: 

� dzielnicy 

� gimnazjum 

� preferowanej grupy rekrutacyjnej 

i nacisnąć „+ Dodaj” 

 

Pamiętaj!  
Nie ma ograniczenia liczby placówek umieszczanych na liście 
preferencji.  
Aby wybrać gimnazjum drugiego i kolejnych wyborów, należy czynność 

powtarzać, tj.: przy kolejnym wyborze ponownie określić : 

� dzielnicę,  

� gimnazjum,  

� grupę rekrutacyjną 

 

Wybrane gimnazja oraz grupy rekrutacyjne pojawią się na liście 
preferencji.  
 

Po dokonaniu każdego kolejnego wyboru należy nacisnąć „+ Dodaj”.  
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Szkoła obwodowa  
Jeżeli w panelu „Lista preferencji” wyświetlona zostanie informacja „Nie 
przypisano żadnej szkoły obwodowej” oznacza to, że dla kandydata  

o podanym numerze PESEL nie wskazano żadnego gimnazjum 

obwodowego.  

 

 
 

W takiej sytuacji, kandydat PRZED WYDRUKOWANIEM PODANIA powinien 

skontaktować się z Wydziałem Oświaty dla dzielnicy w której 

zamieszkuje!!!  

Wykaz telefonów kontaktowych znajduje się na stronie elektronicznego 

systemu rekrutacji: 
www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl 
w zakładce „Pliki do pobrania, Instrukcja”� Infolinia dla rodziców - rekrutacja 
do gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 - kontakty. 
 
 
Jeżeli dla kandydata zostanie wyznaczona szkoła obwodowa w panelu 

„Lista preferencji” pojawi się informacja, które gimnazjum jest szkołą 

obwodową.  
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Jeżeli gimnazjum obwodowe zostało przypisane błędnie, kandydat 

powinien skontaktować się z Wydziałem Oświaty i Wychowania dla swojej 

dzielnicy.  

Wykaz telefonów kontaktowych znajduje się na stronie elektronicznego 

systemu rekrutacji: 

www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl 
w zakładce „Pliki do pobrania, Instrukcja”� Infolinia dla rodziców - rekrutacja 
do gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 - kontakty. 
 

Po wybraniu gimnazjum obwodowego na liście preferencji pojawi się 

komunikat „Szkoła obwodowa została umieszczona na liście 
preferencji”.  
 
Pamiętaj! 
Warto wskazać na liście preferencji gimnazjum obwodowe.  
 

Jeśli kandydat umieści na swojej liście preferencji gimnazjum obwodowe,  

to zostanie do niego przyjęty jeśli nie zostanie zakwalifikowany do gimnazjów 

wskazanych wyżej na liście preferencji.  

 

Jeżeli szkoła obwodowa nie została umieszczona na liście preferencji, 

to w sytuacji gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do żadnego 

gimnazjum wskazanego na liście preferencji to również nie zostanie 

zakwalifikowany do gimnazjum obwodowego.  
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Uwaga! 

Gimnazjum umieszczone na liście preferencji na pierwszym miejscu listy 

priorytetów, jest szkołą pierwszego wyboru.  

Podanie należy wypełnić, zaakceptować, a następnie po wydrukowaniu  

i podpisaniu przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych, musi 

zostać złożone w gimnazjum pierwszego wyboru.  

 

Układając listę preferencji przy każdej z wybranych grup rekrutacyjnych  

w gimnazjach kandydat może wskazać: 

� preferowany język pierwszy,  

� preferowany język drugi, 

� preferowany język obcy drugi (alternatywny wybór), 

� preferowaną dyscyplinę sportową (dotyczy tylko oddziałów 

sportowych). 
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Listę preferowanych grup rekrutacyjnych w gimnazjach można 

modyfikować:  

� Za pomocą przycisków góra dół kandydat ma możliwość 

zmiany listy priorytetów. 

� Za pomocą przycisku usuń kandydat może usunąć wybrany 

priorytet z listy preferencji.  

 

Po ułożeniu listy preferencji proszę przejść do kolejnego kroku 
wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”  
 
UWAGA! 
Przerwanie wprowadzania danych  przed dojściem do zakładki „Pobierz 

podanie” oznacza utratę wszystkich danych. 
 



16 
 

Pouczenia 
 

 
W panelu „Pouczenia” kandydat musi zapoznać się z: 

� treścią pouczeń,  
� komunikatami, które wyświetlają się  w panelu pouczeń  

w zależności od typu wybranych grup rekrutacyjnych.  
� regulaminami/statutami wybranych gimnazjów 

i je zaakceptować.  

 
Uwaga! 
Kandydat musi zaakceptować regulaminy/statuty wszystkich gimnazjów, 

które zostały wybrane na liście preferencji w panelu ”Lista preferencji” 
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Niezaznaczenie którejkolwiek z opcji „zapoznałam/zapoznałem i akceptuję” 

wyklucza przejście do ostatniego kroku podania. Zostanie wyświetlony 

komunikat  W panelu pouczeń zostaną wyświetlone na 

czerwono komunikaty informujące o przyczynie błędu, np.:  

 

 

 
 

 

 

szkół i  zobowi ązuje si ę do i ch przestrzegania  
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Panel podsumowania  
Proszę sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji.  
 
Uwaga!  
Jeżeli wprowadzone dane wymagają zmiany, należy skorzystać  

z odpowiedniego przycisku „Powrót do...”.  

 
 

 

Można teraz zapisać 
podanie i wrócić do edycji 

danych. 

Powrót do wyboru 
placówki 

Powrót do danych 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

Powrót do danych 
kandydata 
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Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz” 
 

 
 
Dopiero teraz podanie zostało zapisane w systemie. 
 

Następnie należy pobrać podanie, wydrukować, podpisać i zanieść do 

gimnazjum umieszczonego przez kandydata na pierwszym miejscu listy 

preferencji.  

Podania należy złożyć do 9 maja 2014 roku do godz. 16:00. 
 

 
 
 

 

Plik podania generowany jest w formacie PDF. Można go pobrać, zapisać na 

dysku, a następnie należy wydrukować. (To czy plik jest automatycznie 

zapisywany czy otwierany zależy od ustawień przeglądarki).  

Podanie składa się z 2 części: podania i potwierdzeń. Na końcu wydruku  

znajdują się potwierdzenia dla kandydata: 

• potwierdzenie przyjęcia podania 

• potwierdzenie przyjęcia kopii/oryginału świadectwa i kopii/ oryginału 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych 

wymaganych dokumentów, 

• potwierdzenie dostarczenia oryginału świadectwa i oryginału 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych 

wymaganych dokumentów. 
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Kandydat powinien zostawić podanie w danej placówce i otrzymać 

potwierdzenia, które są  wypełniane przez gimnazjum. 

 

Podanie zostanie zatwierdzone przez szkołę, jeżeli dane kandydata 

wprowadzone w systemie będą zgodne z papierowym wydrukiem podania 

(patrz „Jak sprawdzić status podania” str. 26). 
 

 

Uwaga! 

Niedostarczenie podania do gimnazjum pierwszego wyboru   
w określonym terminie spowoduje, że kandydat  nie będzie brał udziału 
w elektronicznej rekrutacji. 
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Wprowadzanie zmian w podaniu po zapisaniu 
 
Wprowadzenie zmian w podaniu możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy 

podanie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez gimnazjum pierwszego 
wyboru. 
 
Jeżeli podanie zostało potwierdzone przez gimnazjum pierwszego wyboru, 

jego edycja jest niemożliwa. W celu wprowadzenia zmian należy zwrócić 

się do gimnazjum pierwszego wyboru, które może anulować potwierdzone 

podanie o ile trwa etap składania podań.  

 

Kandydat po zalogowaniu do systemu i wprowadzeniu zmian  

w podaniu, musi je zapisać w systemie, następnie ponownie pobrać, 

wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru do 9 maja 
do godz. 16:00. 
 

 
Wprowadzone informacje można edytować do momentu zatwierdzenia 
podania przez gimnazjum pierwszego wyboru. W tym celu, należy 

zalogować się na stronie www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl używając 

numer PESEL i hasła dostępowego do systemu (utworzonego w trakcie 

wprowadzania podania).  
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W menu „Podanie” kandydat może zmienić wprowadzone informacje 

poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę: 

� Dane osobowe i adresowe  

� Dane rodziców 

� Lista preferencji 

� Pouczenia  
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Dane osobowe i adresowe kandydata oraz dane rodziców  
Wprowadzone zmiany w panelu „Dane osobowe i adresowe”,  „Dane 
rodziców” i należy potwierdzić w systemie przyciskiem „Zapisz”.  
 

 

 

Wprowadzone zmiany  w panelu „dane osobowe” oraz „dane 
rodziców” należy zapisać w systemie poprzez naciśnięcie przycisku 
„Zapisz”. 
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Lista preferencji 
 

 
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” 
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Odzyskiwanie hasła  
Jeżeli podczas wypełniania elektronicznego podania 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 PESEL kandydata oraz adres email podany w podaniu, 

następnie proszę nacisnąć „Generuj nowe hasło i wyślij na podany adres 
e-mail” 
 

 
 

 

Jeżeli podczas wypełniania podania nie został podany adres e-mail, 
przesłanie nowego hasła nie będzie możliwe. W takim przypadku nowe 

hasło kandydat może uzyskać: 

� w gimnazjum pierwszego wyboru  

� w szkole podstawowej (do momentu potwierdzenia podania) 
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Jak sprawdzić status podania  
 

Kandydat powinien sprawdzić statusu podania pod adresem 

www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl.  
Może to zrobić logując się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru 
PESEL, hasła i kliknięciu „Zaloguj”  
 

 
 

W głównym panelu kandydat otrzymuje informację o statusie swojego 

podania. 

W przypadku potwierdzenia przyjęcia podania przez gimnazjum 

pierwszego wyboru,  edycja jest zablokowana, a kandydat ma jedynie 

możliwość sprawdzenia poprawności danych przechowywanych w 

systemie.  

 

 

!!! Jeśli podanie nie zostało potwierdzone przez gimnazjum oznacza to, 
że: 

• Kandydat nie złożył papierowego wydruku podania w gimnazjum 

pierwszego wyboru i ma na to czas do 9 maja 2014 r do godz. 16:00 
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• Kandydat złożył podanie w gimnazjum pierwszego wyboru, ale nie 

zostało ono potwierdzone. W takim przypadku kandydat powinien 

niezwłocznie skontaktować się z tym gimnazjum w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. 
 

 
 

 

 

Kolejne części instrukcji będą publikowane na stronie 

gimnazja.edukacja.warszawa.pl  w zakładce Pliki do pobrania, instrukcja.  


