
 
LXII LO MS im gen. Andersa w Warszawie 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
w roku 2020: 

po zmianach wprowadzonych przez MEN 19 maja 2020 r. 

+ npdst. harmonogramu ogłoszonego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy 28 i 29 maja 

 

15 czerwca – 22 czerwca 
 do godz. 15.00 

 
UWAGA: 

termin składania 
wniosków  

do szkół sportowych  
jest krótszy ! 

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami do szkół 
prowadzących szkolenie sportowe. 

Niezbędne dokumenty: 

• wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 
(podpisy w 2 miejscach na wniosku) 

• aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu    

• pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego. 

Dokumenty można składać w szkole lub przysyłać drogą elektroniczną  
na adres: rekrutacja@anders.edu.pl   Należy upewnić się, że dokumenty są 
kompletne i w treści maila podać numery kontaktowe do rodziców. 

Prosimy o nieodkładanie dostarczenia dokumentacji na ostatni dzień!!  
Jeśli okaże się, że dokumentacja jest niekompletna, nie będzie można wprowadzić wniosku do systemu  
i zarejestrować kandydata. 

23 czerwca – 7 lipca 
 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

Dokładne terminy oraz zasady przeprowadzania próby dla poszczególnych 
dyscyplin sportowych będą podane na stronie internetowej szkoły do 12.06. 

26 czerwca – 10 lipca  
do godz. 15.00 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  

• poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeśli 
nie ma kopii poświadczonej, to prosimy o oryginał do wglądu). 

9 lipca  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 

Informacja o ilości uzyskanych punktów będzie widoczna w systemie 
elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się przez kandydata. 

31 lipca –  4 sierpnia  
do godz. 15.00 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  

• poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
(jeśli nie ma kopii poświadczonej, to prosimy o oryginał do wglądu). 

31 lipca –  4 sierpnia  
do godz. 16.00 

 

Możliwa zmiana decyzji dot. wyboru  szkół / oddziałów. 
UWAGA:  Na tym etapie nie można dodać oddziału sportowego. 

12 sierpnia  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych 

13 sierpnia – 18 sierpnia 
 do godz. 15.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia dokumentów: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty   

• 2 podpisanych fotografii 

19 sierpnia  
 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych 
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