
        SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

XX Liceum im. Bolesława Chrobrego Warszawa 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Rodzaj czynności  

 

16 maja od godz. 8:00  

do 30 maja do godz. 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.  

 

Link do systemu rekrutacyjnego: https://warszawa.edu.com.pl 

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 

ponadpodstawowych  

 

31 maja - 13 czerwca 

Termin I  

 

do 7 lipca - Termin II 

 
UWAGA! Termin II – 

dodatkowy termin 

przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej dla 

kandydatów , którzy z przyczyn 

niezależnych od siebie nie 

przystąpili do nich w I terminie. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  

 

UWAGA! Na próbie sprawności fizycznej kandydat musi okazać 

trenerowi  XX Liceum im. Bolesława Chrobrego oryginał 

orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu i 

pozostawić jego kserokopię. Kandydaci nieposiadający 

aktualnego orzeczenia nie będą mogli przystąpić do prób 

sprawności fizycznej.  

 

Kserokopię należy uzyskać we własnym zakresie. 
 

 
24 czerwca - 13 lipca  

do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 

kandyduje  
 

 

do 15 czerwca - Termin I 

do 8 lipca – Termin II 

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych  

 
20 lipca 2021 r.  

do godz. 14:00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

 
21 lipca – 27 lipca  

do godz. 15:00 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

https://warszawa.edu.com.pl/


 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie         

do 30 lipca 2022r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2022r. 

do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie       

lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,                       

nie później niż do dnia 24 września 2022r. 

 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: szkola@zs40.pl 

lub telefonicznie 22 619 45 40 

 

 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkół 

ponadpodstawowej*  

 

 

28 lipca godz. 14:00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

mailto:szkola@zs40.pl

