
Rekrutacja – pytania i odpowiedzi. 

 

1. Jak działa system elektronicznego wspomagania rekrutacji i jak przydziela do oddziałów? 

O: System przydziela każdego kandydata do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście 

preferencji i do którego kandydat ma wystarczającą liczbę punktów. Kandydat zostaje 

zakwalifikowany tylko do jednego oddziału i nie zajmuje innym kandydatom miejsca w klasach 

umieszczonych niżej na liście preferencji [to jest odpowiedź również na pytania, czy można się 

dostać z dalszych miejsc na liście preferencji]. 

2. W jaki sposób przebiegałaby procedura przyjęcia do oddziału dwujęzycznego, jeśli Wasza 

szkoła nie byłaby moją szkołą pierwszego wyboru? 

O: Kandydat składa wniosek do szkoły pierwszego wyboru, ale musi zgłosić się na egzamin 

sprawdzający kompetencje językowe w tym liceum, którego oddział dwujęzyczny umieścił 

najwyżej na liście swoich preferencji. 

3. Jakie są terminy rekrutacji? 

O: Harmonogram działania ósmoklasisty znajduje się pod adresem: 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-

podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly Harmonogram będzie również 

dostępny w systemie wspomagania rekrutacji. 

4. Kto wprowadza oceny i osiągnięcia ucznia do systemu? 

O: Jeśli organem prowadzącym dla szkoły podstawowej jest m. st. Warszawa, zajmuje się tym 

szkoła, jeśli nie, to kandydat sam musi wprowadzić dane do systemu. 

5. Jakie osiągnięcia dodatkowe są brane pod uwagę w rekrutacji? 

O: Lista konkursów jest dostępna na stronie warszawskiego kuratorium: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-

zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html  

6. Czym jest karta zdrowia, którą trzeba dołączyć do podania? Kto ją uzupełnia i skąd ją wziąć? 

O: Karta zdrowia jest dostępna w gabinecie pielęgniarki szkolnej i zostanie przekazana 

uczniowi lub jego rodzicom przez szkołę podstawową. Tę kartę należy dostarczyć do szkoły 

ponadpodstawowej we wrześniu. 

7. Jakie dokładnie informacje dotyczące wolontariatu powinny być wpisane na świadectwie, by 

kandydat uzyskał maximum punktów z wolontariatu? 

O: Wystarczy informacja, że kandydat brał udział w wolontariacie. 

8. Jakie są możliwości przeniesienia się ucznia między klasami 1c i 1d we wrześniu lub w ciągu 

semestru, czy jest to możliwe?  

O: Przeniesienie jest możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

9. Jakie warunki należy spełnić, aby dostać się do klasy dwujęzycznej?  
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O: Należy złożyć wniosek w terminie do 31 maja do godziny 15.00, a następnie przystąpić do 

sprawdzianu kompetencji językowych. 

10. Jakie są przedmioty punktowane w rekrutacji? 

O: Informacje te są podane w regulaminie rekrutacji: 

http://josemarti.pl/download/Rekrutacja/REGULAMIN%20REKRUTACJI%20NA%20ROK

%20SZKOLNY%202021_2022.pdf i będą widoczne w systemie wspomagania rekrutacji. 

11. Jakie były progi punktowe w poprzednich latach? 

O: Informacje są dostępne na stronie szkoły: 

https://josemarti.pl/download/Rekrutacja/2021/ram%C3%B3wka+punkty%20dla%20klas.pdf 

12. Czy oryginały dokumentów składa osobiście uczeń czy może to być np. rodzic, dziadek, 

babcia? 

O: Oryginały dokumentów może złożyć ktoś inny, ważne, by na kwestionariuszu osobowym 

były wszystkie niezbędne podpisy. 

13. Czy kopia świadectwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

szkoły podstawowej? 

O: Tak (lub przez inną osobę upoważnioną).  

14. Czy klasa 1B jest klasą dwujęzyczną? 

O: Klasa 1B nie jest klasą dwujęzyczną. język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru na 

etapie rekrutacji) są nauczane w zakresie rozszerzonym. Oba języki będą nauczane jako 

kontynuacja, nie planujemy grupy od podstaw. 

15. Jak nauczyciele radzą sobie z nauczaniem zdalnym? 

O: Wszystkie lekcje odbywały się zdalnie według planu. Program został zrealizowany bez 

opóźnień. Nasi uczniowie bardzo chwalą poziom nauczania zdalnego. 

16. Jakie wyniki osiągają uczniowie? 

O: Co roku 100% uczniów zdaje maturę osiągając wyniki na takim poziomie, że większość 

z nich dostaje się na wybrany kierunek studiów. 

17. Jaki jest rodzaj cateringu w szkole/ 

O: Oferujemy catering realizowany przez firmę zewnętrzną. Każdego dnia uczeń może wybrać 

spośród kilku wariantów, również wegetariańskich. Jest możliwość codziennego korzystania 

z obiadów lub tylko w wybrane dni. W każdym momencie można zrezygnować z cateringu lub 

zacząć z niego korzystać. 
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