
  

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO   

LXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów 

Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie 

na rok szkolny 2022/2023 

  

Data Postępowanie   

16 maja od godz. 9:00  do   

30 maja do godz. 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. 

Niezbędne dokumenty:   

1. wniosek o przyjęcie do szkoły - wydrukowany z systemu,   

• podpisany przez kandydata i obojga rodziców/ prawnych 

opiekunów w dwóch miejscach, 

• jeśli we wniosku zaznaczone jest któreś z dodatkowych 

kryteriów (np. wielodzietność, samotne wychowywanie, 

niepełnosprawność) do wniosku dołączamy odpowiednie 

zaświadczenie.   

Wnioski, które zostały wygenerowane przez profil zaufany 

nie dostarczamy do szkoły, ani nie wysyłamy e-mailem. 



2 czerwca – 9 czerwca – 

Termin I 

  

 

do 21 czerwca – Termin II 

UWAGA! Termin II – dodatkowy 

termin przeprowadzenia prób 

sprawności fizycznej dla kandydatów,  

którzy z przyczyn niezależnych od 

siebie nie przystąpili do nich w I 

terminie.   

  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – szczegóły w 

harmonogramie prób sprawności fizycznej. 

UWAGA! Na próbie sprawności fizycznej kandydat musi 

okazać trenerowi LXIX  oryginał  orzeczenia lekarskiego o 

zdolności do uprawiania sportu i pozostawić jego 

kserokopię. Kandydaci nieposiadający  aktualnego 

orzeczenia nie będą mogli przystąpić do prób sprawności 

fizycznej. Kserokopię należy uzyskać we własnym 

zakresie.   

24 czerwca – 13 lipca do 

godz. 15:00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o poświadczoną 

kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

do 15 czerwca – Termin I 

do 8 lipca – Termin II 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.   

Informacja o liczbie uzyskanych punków będzie widoczna w 

systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się przez 

kandydata.   

20 lipca 2022 r.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

do oddziałów klasy pierwszej. 

21 lipca – 27 lipca do godz. 

15:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

dokumentów: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

• oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do 

uprawiania sportu, 

• oryginał karty zdrowia, 

• 2 podpisanych fotografii, 

• kwestionariusza ucznia/zgody (do pobrania ze strony 

internetowej), 

• opłata za identyfikator. 

 



 

28 lipca godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające w następujących 

terminach: 

1 sierpnia od godz. 

9:00 – 3 sierpnia do 

godz. 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. 

5 sierpnia 2022 r.  godz.10.00 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów, którzy nie podeszli do próby w terminie I lub 

II. 

12 sierpnia do godz. 

12:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klasy pierwszej. 

16 sierpnia od godz. 

9:00 – 18 sierpnia 

do godz. 15:00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

dokumentów: 

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

• oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

• oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności 

do uprawiania sportu, 

• oryginał karty zdrowia, 

• 2 podpisanych fotografii, 

• kwestionariusza  ucznia/zgody  (do pobrania ze strony 

internetowej), 



• opłata za identyfikator. 

19 sierpnia godz. 

14:00   

Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

  

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na 

adres: rekrutacja@lo69.onmicrosoft.com 

lub telefonicznie 723 249 238 

mailto:rekrutacja@lo69.onmicrosoft.com

