
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA  

Kandydata do CLXVI LO z oddziałami sportowymi w Warszawie w 2022 r.  

w rekrutacji zasadniczej 
 
 
1. 16 – 30 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 jest krótszy niż  
do oddziałów ogólnych (w innych szkołach).   

Po 30 maja nie będzie możliwości złożenia wniosku do klas sportowych.  
 
2. 31 maja - 13 czerwca – przeprowadzanie próby sprawności fizycznej.  

• Na próbie sprawności fizycznej kandydat musi okazać do wglądu oryginał orzeczenia lekarskiego 
 
3. 14 czerwca – ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej  

Informacja o ilości uzyskanych punktów i o zaliczeniu progu punktowego będzie widoczna dla Kandydata po 
zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji. 

 
4. 24 czerwca – 13 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. 24 czerwca – 13 lipca do godz.15:00 – możliwość zmiany wyboru szkoły i/lub oddziału:   

UWAGA! 
 

Na tym etapie kandydaci nie będą mogli dodać oddziału sportowego, będzie można jedynie dodać 
oddziały ogólne (w innych szkołach) i/lub zmienić kolejność wcześniej wpisanych oddziałów na liście 
preferencji.  

 
6. do 6 lipca – dodatkowy termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej – dla kandydatów, którzy z 

ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do próby w 1. terminie. 
 
7. 7 lipca – ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej w drugim terminie. 
 

Informacja o ilości uzyskanych punktów i o zaliczeniu progu punktowego będzie widoczna dla Kandydata po 
zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji. 

 
8. 20 lipca – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 
 
9. 21 – 27 lipca do godz. 15:00 – składanie dokumentów:  

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
• oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
• 2 podpisane fotografie  
• kwestionariusz osobowy kandydata podpisany przez kandydata i rodziców / opiekunów prawnych  
• zgoda RODO podpisana przez kandydata i rodziców / opiekunów prawnych. 

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

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

 
10. 28 lipca – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 


