Elektroniczny system rekrutacji do klas I szkół
podstawowych
(rekrutacja uzupełniająca)
Szanowni Państwo,
W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek/zgłoszenie
w rekrutacji uzupełniającej. Wypełniony wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać
i złożyć w szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
Tylko wnioski/zgłoszenia potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru biorą udział
w rekrutacji uzupełniającej.
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Wniosek/zgłoszenie o przyjęćie dziećka do szkoły podstawowej w rekrutaćji uzupełniająćej mozna
wypełnić na stronie elektronićznego systemu rekrutaćyjnego:
podstawowe.edukaćja.warszawa.pl
Strona umozliwia rejestraćję wniosku/zgłoszenia w rekrutaćji uzupełaniająćej na dwa sposoby:
•

Rodziće, ktorzy juz załozyli konto dziećka w systemie rekrutaćyjnym, logują się do konta poprzez PESEL dziećka i hasło dostępu, korzystająć z panelu „Zaloguj się”

•

Rodziće, ktorzy nie ućzestnićzyli w postępowaniu rekrutaćyjnym zakładają konto dziećka
w systemie poprzez „wprowadzanie wniosku/zgłoszenia”, korzystająć z panelu „Zarejestruj
się”

Uwaga!
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox

Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie.
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.
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1. Jak zarejestrować wniosek/zgłoszenie w rekrutacji uzupełniającej
poprzez zakładkę „Zarejestruj się”
Rodziće, ktorzy nie ućzestnićzyli w postępowaniu rekrutaćyjnym na pierwszym etapie zakładają konto
dziećka w systemie oraz rejestrują wniosek lub zgłoszenie korzystająć z panelu „Zarejestruj się”.
Proszę wpisać numer PESEL, imię i nazwisko kandydata, następnie kliknąć przyćisk „Wprowadź
formularz”

Uwaga!
Jeżeli dziecku nie nadano numeru PESEL lub system informuje o błędnym numerze PESEL, samodzielne
wypełnienie elektronicznego formularza zapisu jest niemożliwe. Proszę zgłosić się do placówki, do której
chcielibyście Państwo zapisać dziecko. Pracownicy placówki pomogą rozwiązać problem numeru PESEL.
Hasło
Proszę wprowadzić swoje hasło dostępowe do systemu, następnie proszę naćisnąć „Dalej”.
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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 (dozwolone znaki
alfanumeryczne, polskie znaki oraz -+,.:<>@()\/!?'\")

Hasło należy zapamiętać.
Hasło wraz z numerem PESEL dziecka będzie służyło do zalogowania się do systemu po wprowadzeniu
wniosku. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status wniosku (zatwierdzenie wniosku, , listy
zakwalifikowanych, listy przyjętych).

Dane kandydata
Proszę wpisać dane kandydata, następnie przejsć do kolejnego kroku wprowadzania danyćhprzyćiskiem „Dalej”.
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•

Adres dla kandydata z Warszawy:

W przypadku kandydatow zamieszkałyćh w Warszawie, pole miejsćowosć nalezy pozostawić bez
zmian. Lista ulić uzalezniona jest od wybranej dzielnićy.
Najpierw nalezy wybrać dzielnićę, kolejno wpisać ulićę wpisująć kilka pierwszyćh liter,
a następnie wybrać konkretną pozyćję ze słownika.
•

Adres dla kandydata spoza Warszawy:

W przypadku wpisywania adresu spoza Warszawy proszę z listy miejsćowosći wybrać odpowiednią
miejsćowosć. W polu „ulića” proszę wpisać nazwę ulićy (w przypadku miejsćowosći innej niz Warszawa
nie ma dostępnego słownika ulić).
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ORZECZENIE
W przypadku zaznaćzenia općji
✓ „Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego…”
będzie mozliwe wskazanie we wniosku, na lisćie preferenćji, ćzęsći integraćyjnej oddziału
integraćyjnego lub oddziału ogolnodostępnego

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Proszę uzupełnić dane rodzićow/opiekunow prawnyćh, następnie przejsć do kolejnego kroku
wprowadzania danyćh przyćiskiem „Dalej”.
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Uwaga!
Jeżeli adres zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych jest
taki sam jak dziecka, nie trzeba
wpisywać go ponownie, wystarczy
nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z
danych dziecka”.

Uwaga!
Podanie adresu e-mail umożliwia
między innymi reset hasła
dostępowego bez konieczności
udania się do placówki.
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Wybór placówki
Proszę utworzyć listę plaćowek i grup rekrutaćyjnyćh, do ktoryćh ćhćielibysćie Panstwo zapisać dziećko
wybierająć kolejno:
•

Dzielnićę

•

Plaćowkę

•

Grupę rekrutaćyjną

- i nacisnąć „+ Dodaj”.
W postępowaniu rekrutacyjnym nie ma ograniczenia liczby placówek, do których można ubiegać
się o przyjęcie dziecka. Wybrane placówki i grupy rekrutacyjne należy wskazać
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
Aby wybrać drugą i kolejną plaćowkę nalezy ponownie wybrać dzielnićę, plaćowkę, grupę rekrutaćyjna
i naćisnąć przyćisk „+ Dodaj”. Czynnosć nalezy powtarzać, az do utworzenia pełnej listy
interesująćyćh Panstwa plaćowek.

Uwaga!
Do zatwierdzenia
wniosku/zgłoszenia
listę preferencji
można modyfikować.
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Listę preferowanyćh plaćowek mozna modyfikować:
Przenosi plaćowkę na wyzszy priorytet.
Przenosi plaćowkę na nizszy priorytet.
Usuwa plaćowkę z listy preferenćji.

Po wybraniu plaćowek, proszę przejsć do kolejnego kroku wprowadzania danyćh przyćiskiem „Dalej”.

Kryteria naboru
Proszę zaznaćzyć pola przy kryteriaćh rekrutaćji, ktore spełnia Panstwa dziećko, następnie przejsć do
kolejnego kroku wprowadzania danyćh przyćiskiem „Dalej”.
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Punkty za kryteria zostaną wyliczone po uzupełnieniu kryteriów i zapisaniu wniosku.
Pouczenia
Proszę zapoznać się z poućzeniami, zaznaćzyć pole „Zapoznałam się/zapoznałem się z treśćią powyższych poućzeń. Oświadćzam, ze podane dane są zgodne ze stanem faktyćzny” i przejść do kolejnego
kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.
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Panel podsumowania
Proszę sprawdzić poprawnosć wprowadzonyćh danyćh.

Uwaga!
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, proszę skorzystać z odpowiedniego przycisku
„Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania wniosku.
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”
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Uwaga!
Punkty przeliczane są po zapisaniu wniosku, do tego momentu w podsumowaniu wniosku, w części
dotyczącej uzyskanych punktów będzie informacja „nie wyliczono”. Punkty zostaną naliczone po zapisie
wniosku.
Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować, podpisać i zanieść do placówki wpisanej na
pierwszym miejscu listy preferencji
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Uwaga!
Plik wniosku generowany jest w formacie PDF, należy go pobrać, wydrukować i podpisać, a następnie
złożyć w szkole pierwszej preferencji.
Niedostarczenie wniosku/zgłoszenia do placówki w określonym terminie spowoduje, że dziecko
nie będzie brało udziału w rekrutacji uzupełniającej
Do ćzasu złozenia wniosku/zgłoszenia w plaćowće pierwszego wyboru i zatwierdzenia
wniosku/zgłoszenia przez szkołę mozliwa jest korekta wprowadzonyćh danyćh.
W ćelu korekty danyćh, nalezy zalogować się na stronie systemu:
podstawowe.edukaćja.warszawa.pl
uzywająć numeru PESEL i hasła dostępowego do systemu (utworzonego przez rodzića podćzas
pierwszego rejestraćji wniosku/zgłoszenia).
Po zmianie danyćh, nalezy ponownie wydrukować wniosek/zgłoszenie
Dyrektor zatwierdzi wniosek/zgłoszenie dziecka, jeżeli dane wprowadzone w systemie będą
zgodne z papierowym wydrukiem wniosku/zgłoszenia.

2. Rejestracja wniosku w rekrutacji uzupełniającej poprzez zakładkę
„Zaloguj się”
Rodziće, ktorzy juz załozyli konto dziećka w systemie rekrutaćyjnym, logują się do konta poprzez PESEL
dziećka i hasło dostępu, korzystająć z panelu „Zaloguj się”
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Po zalogowaniu się na konto w menu proszę wybrać zakładkę, „Złóż wniosek/zgłoszenie w
rekrutacji uzupełniającej”

W kolejnym kroku wyswietli się panel z danymi kandydata a następnie z danymi rodziców, dane
będą juz uzupełnione, w przypadku zmiany danyćh, proszę dokonać odpowiedniej korekty

Wybór placówek
W kolejnym korku, po weryfikaćji danyćh, proszę utworzyć listę plaćowek i grup rekrutaćyjnyćh, do
ktoryćh ćhćielibysćie Panstwo zapisać dziećko wybierająć kolejno:
•

Dzielnićę

•

Plaćowkę

•

Grupę rekrutaćyjną

- i nacisnąć „+ Dodaj”.
W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym nie ma ograniczenia liczby placówek, do których
można ubiegać się o przyjęcie dziecka. Wybrane placówki i grupy rekrutacyjne należy wskazać w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
Aby wybrać drugą i kolejną plaćowkę nalezy ponownie wybrać dzielnićę, plaćowkę, grupę rekrutaćyjna
i naćisnąć przyćisk „+ Dodaj”. Czynnosć nalezy powtarzać, az do utworzenia pełnej listy
interesująćyćh Panstwa plaćowek.
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Listę preferowanyćh plaćowek mozna modyfikować:
Przenosi plaćowkę na wyzszy priorytet.
Przenosi plaćowkę na nizszy priorytet.
Usuwa plaćowkę z listy preferenćji.

Po wybraniu plaćowek, proszę przejsć do kolejnego kroku wprowadzania danyćh przyćiskiem „Dalej”.
Kryteria naboru
W panelu z kryteriami naboru, zaznaćzone będą kryteria, ktore rodzić zaznaćzył biorąć udział
w rekrutaćji podstawowej, w przypadku zmiany, proszę odpowiednio dodać lub zmienić kryteria.
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Pouczenia
Proszę zapoznać się z poućzeniami, zaznaćzyć pole „Zapoznałam się/zapoznałem się z treśćią powyższyćh poućzeń. Oświadćzam, ze podane dane są zgodne ze stanem faktyćzny” i przejść do kolejnego
kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

Panel podsumowania
Proszę sprawdzić poprawnosć wprowadzonyćh danyćh.
Uwaga!
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, proszę skorzystać z odpowiedniego przycisku
„Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania wniosku/zgłoszenia.
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz” .
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Uwaga!
Punkty przeliczane są po zapisaniu wniosku/zgłoszenia, do tego momentu w podsumowaniu
wniosku/zgłoszenia, w części dotyczącej uzyskanych punktów będzie informacja „nie wyliczono”. Punkty
zostaną naliczone po zapisie wniosku/zgłoszenia.
Następnie należy pobrać wniosek/zgłoszenie, wydrukować, podpisać i zanieść do placówki
wpisanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga!
Plik wniosku generowany jest w formacie PDF, należy go pobrać, wydrukować i podpisać a następnie złożyć
w szkole pierwszego wyboru.
Niedostarczenie wniosku/zgłoszenia do placówki w określonym terminie spowoduje, że dziecko nie
będzie brało udziału w elektronicznej rekrutacji.

Uwaga!
Rodzić po zalogowaniu się na koto posiada rowniez dostęp do podglądu podania z rekrutaćji
podstawowej, po kliknięćiu w zakładkę „Wniosek/Zgłoszenie w rekrutacji podstawowej”
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3. Utracone hasło
W ćelu odzyskania zapomnianego hasła nalezy:
•

uzyć przyćisku ‘zapomniałem hasła’ (jezeli do wniosku wprowadzony został
adres email)

•

jezeli we wniosku nie podano adresu email lub podano nieprawidłowy adres,
proszę udać się do plaćowki znajdująćej się na pierwszym miejsću listy
preferenćji i poprosić praćownikow o wygenerowanie nowego hasła.
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