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Harmonogram rekrutacji do oddziałów eksperymentalnych – matematycznych 

w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie 

 

Data Zdarzenie 

25.02.2022 r. Szkoła publikuje Regulamin oraz ofertę dla kandydatów 

zainteresowanych nauką w klasach eksperymentalnych –

matematycznych. 

27.04.2022 r. 

(godz. 17.00) 

Spotkanie informacyjne dot. rekrutacji do klas 

eksperymentalnych – matematycznych (budynek przy                             

ul. Żelaznej 71). 

 

Ważne! W przypadku zmian w sytuacji pandemicznej forma 

spotkania może zostać zmieniona na online. 

 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania                               

z przedstawicielem dyrekcji – w tym celu należy umówić 

spotkanie w sekretariacie Szkoły – tel. 22 620 24 44. 

Od 04.05.2022 r. 

do 20.06.2022 r. 

(do godz. 16.00) 

Kandydaci składają w sekretariacie Szkoły (przy ul. Żelaznej 71) 

wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie 

do Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi                 

im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie oraz 

komplet dokumentów (bez świadectwa promocyjnego do klasy 

VII). 

Od 24.06.2022 r. 

do 28.06.2022 r.  

(do godz. 15.00) 

Kandydat składa kserokopię świadectwa promocyjnego                        

do klasy VII w szkole (w sekretariacie Szkoły przy ul. Żelaznej 

71). 

 

Ważne! Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do klas 

eksperymentalnych – matematycznych, jeśli nie złoży                            

w wymaganym terminie kserokopii świadectwa w Szkole 

Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary 

Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie. 

01.07.2022 r. (do 

godz. 13.00) 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Ważne! Lista będzie wywieszona na tablicy informacyjnej 

w Szkole (w budynku przy ul. Żelaznej 71). Rodzice kandydatów 

otrzymają również e-mail z informacją o zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu kandydata. 
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Od 01.07.2022 r. 

(po godz. 13.00) 

do 04.07.2022 r. 

(do godz. 15.00) 

Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do klasy 

eksperymentalnej – matematycznej, poprzez złożenie oryginału 

świadectwa promocyjnego do klasy VII (w sekretariacie Szkoły 

przy ul. Żelaznej 71). 
 

Ważne! W przypadku niezłożenia świadectwa w sekretariacie 

Szkoły kandydat nie zostanie przyjęty do klasy 

eksperymentalnej – matematycznej. 

06.07.2022 r. (do 

godz. 13.00) 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. 

 

Ważne! Lista będzie wywieszona na tablicy informacyjnej 

w Szkole (w budynku przy ul. Żelaznej 71). Rodzice kandydatów 

otrzymają również e-mail z informacją o przyjęciu lub 

nieprzyjęciu kandydata. 

 

Postępowanie Odwoławcze 

Data Zdarzenie 

Od 06.07.2022 r. 

(po godz. 13.00) 

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej   

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 

Postępowanie uzupełniające 

Data Zdarzenie 

Od 06.07.2022 r. 

(po godz. 13.00) 

Szkoła publikuje na stronie internetowej informację o wolnych 

miejscach w klasach eksperymentalnych – matematycznych. 

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na zasadzie kolejności 

zgłoszeń zgodnie z zasadami rekrutacji zawartymi                                     

w Regulaminie rekrutacji. 

 


