
________________________________________________________________Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do LXII LOMS  w 2021 r. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
do LXII LO MS im gen. Andersa w Warszawie  w 2021 r. 

 

1. 17 – 31  maja do godz. 15:00 – składanie dokumentów: 
• wniosek podpisany przez kandydata i rodziców / prawnych opiekunów  
• orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu (kopia)   
• pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego. 

UWAGA! 

Termin składania wniosków do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego jest krótszy  
niż do oddziałów ogólnych (w innych szkołach). 

Po 31 maja nie będzie możliwości złożenia wniosku do klas sportowych i mistrzostwa sportowego. 
 

2. 1 – 14 czerwca –  przeprowadzanie próby sprawności fizycznej. 

3. 17 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

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

4. 25 czerwca – 14 lipca do godz.15:00 –  składanie dokumentów: 

• kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał do wglądu) 
• kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał do wglądu) 

5. 25 czerwca – 14 lipca do godz.15:00 –  możliwość zmiany wyboru szkoły i/lub oddziału: 

UWAGA! 

Na tym etapie kandydaci nie będą mogli dodać oddziału sportowego / mistrzostwa sportowego. 

Będzie można jedynie dodać oddziały ogólne (w innych szkołach) i/lub zmienić kolejność wcześniej 
wpisanych oddziałów na liście preferencji. 

 

6. do 8 lipca – dodatkowy termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej – dla kandydatów, którzy  
z ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do próby w 1. terminie. 

7. 9 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej w drugim terminie. 

Informacja o ilości uzyskanych punktów i o zaliczeniu progu punktowego będzie widoczna w systemie.  

8. 22 lipca– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

9. 23 – 30 lipca do godz. 15:00 – składanie dokumentów: 

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
• 2 podpisane fotografie. 

Złożenie w/wym dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia przez nauki  w LXII LO. 

Niezłożenie oryginałów dokumentów w terminie oznacza, że kandydat nie zostaje przyjęty do szkoły. 

10. 2 sierpnia– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 
 
  



________________________________________________________________Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do LXII LOMS  w 2021 r. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM  
REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

 
bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji 

 
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się 
postępowanie uzupełniające w następujących terminach: 

1. 3 – 6 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z:  

• orzeczeniem lekarskim,  
• pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego 
• kopiami: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. 

2. 6 – 10 sierpnia – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie podeszli do 
próby organizowanej przez LXII LO MS  w czerwcu lub lipcu. 

3. 13 sierpnia  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

4. 16 sierpnia  –  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  

5. 17 – 20 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

6. 23 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych. 

 


