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Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - czwartek 7.30-17.00 

piątek 7.30-16.00 

Zasady, kryteria przyjęć, harmonogram 
rekrutacji oraz obowiązujące dokumenty 

 do pobrania na stronie internetowej    
Biura Edukacji  www.edukacja.warszawa.pl 

w zakładce dla ucznia i rodzica 

Najważniejsze terminy: 
3 marca (od godz. 13.00) - 19 marca (do godz. 
20.00) – rejestracja w systemie rekrutacji 
wniosków/zgłoszeń o przyjęcie 
3 marca (od godz 13.00)– 6 marca (do godz.16.00) 
rejestracja w systemie oraz składanie wniosków
o przyjęcie do klasy I sportowej
3 marca – 20 marca (do godz. 16.00) złożenie
w szkole pierwszego wyboru podpisanego 
wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów.
7 marca godz. 10.00 - próba sprawności fizycznej 
dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do klasy I sportowej  w SP 204 
13 marca godz. 15.00 - wyniki próby sprawności 
fizycznej dla klasy I
4 kwietnia godz. 10.00 -  próba sprawności 
fizycznej dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do klasy IV sportowej  w SP 204 
23 kwietnia godz. 13.00 – opublikowanie list  
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
kandydatów
Do 29 kwietnia do 16.00 - złożenie potwierdzenia 
woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało 
zakwalifikowane.
4 maja godz. 13.00 - opublikowanie list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Przygotowanie i składanie 
wniosków/zgłoszeń 
o przyjęcie dziecka 

Zalogowanie się na stronie rekrutacji oraz 
wypełnienie, pobranie i wydrukowanie 
wniosku/ zgłoszenia.

Podpisanie przez obojga rodziców 
wniosku/zgłoszenia 

Złożenie wniosku/zgłoszenia i dokumentów, które 
świadczą o spełnieniu kryteriów do szkoły 
pierwszego wyboru. Na stronie szkoły są do 
pobrania oświadczenia, karta zapisu do 
świetlicy oraz podania.

Weryfikacja danych przez upoważnionego 
pracownika szkoły (prawdziwość informacji 
oraz kompletność wniosku  podstawie 
okazanych dowodów tożsamości, aktu 
urodzenia lub innego dokumentu 
zawierającego niezbędne dane) oraz 
potwierdzenie wniosku w systemie 
elektronicznym. 

Dyrektor Szkoły
mgr Monika Prochot

Zastępca Dyrektora 
mgr Aleksandra Orzeł 

Zastępca Dyrektora
mgr Małgorzata Pawlik

Kierownik świetlicy
mgr Iwona Goławska 

W roku szkolnym 2020/2021
rekrutacja do klas pierwszych odbywać się 

będzie do dwóch 
lokalizacji: 

ul. Bajkowa 17/21   
ul. Cyklamenów 28 

Informacje o obwodach znajdują się na stronie 
Dzielnicy Wawer 

www.wawer.warszawa.pl 
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