
 

 

 

Harmonogram rekrutacji  

(wg Załącznik do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 

dnia 19 maja 2020 roku) 

 

 

Wszystkie czynności związane z rekrutacją wymagające osobistego kontaktu należy wykonywać z 

zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony (maseczki lub przyłbice, dezynfekowanie rąk przy 

wejściu do szkoły, zachowanie bezpiecznej odległości). 

 

1) od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

Składanie wniosków - zasady: 

 kandydaci samodzielnie zakładają konto w systemie Vulcan na stronie 

https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat 

 wypełniony przez kandydata wniosek należy wydrukować; 

 wniosek podpisany przez kandydata, rodziców/opiekunów prawnych wraz z 

dokumentami branymi pod uwagę przy rekrutacji powinien zostać zeskanowany lub 

sfotografowany i przesłany na adres: rekrutacja@zst-g.pl  

 dopuszcza się złożenie dokumentacji osobiście, w sekretariacie szkoły. 

UWAGA: Preferowane jest składanie wniosków elektronicznie. Zalecane jest, aby po wyborze sposobu 

składania wniosku (elektronicznie lub osobiście) kontynuować składanie pozostałej dokumentacji tą 

samą metodą. 

WAŻNE: Oceny oraz wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty wprowadzone do systemu w formie 

elektronicznej muszą być tożsame z wersją papierową. Rozbieżności będą skutkować usunięciem 

kandydata z postępowania rekrutacyjnego w ZST-G. 

2) od 15 czerwca do 14 sierpnia – Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie.  

Kandydaci powinni odebrać skierowania osobiście. Sugeruje się, aby uczynili to po uzyskaniu 

potwierdzenia, że zostali zakwalifikowani na dany kierunek w wybranej szkole.  

3) do 04 sierpnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności 

4) od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

5) od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.  

W przypadku zmiany szkoły, kandydat zwraca się do szkoły pierwszego wyboru (za pomocą 

poczty elektronicznej lub osobiście) o anulowanie wniosku oraz o zwrot dokumentów, jeżeli 

były złożone osobiście. Nowy wniosek składa zgodnie z zasadami dla pierwszego wniosku. 

https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat
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UWAGA: Cała korespondencja mailowa musi odbywać się z tego samego adresu przez cały 

okres rekrutacji. 

6) do 11 sierpnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

7) 12 sierpnia – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

8) od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

UWAGA: Oryginały składa osobiście kandydat wraz z rodzicem/opiekunem w wybranej 

szkole. 

WAŻNE: W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych, należy powiadomić dyrektora szkoły wskazując przyczynę 

niedotrzymania terminu. 

9) 19 sierpnia do godz. 14.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych; listy zostaną wywieszone na drzwiach zewnętrznych szkoły oraz opublikowane 

na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zst-g.pl  

10) 19 sierpnia  - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc. 

11) do 20 sierpnia - opublikowanie na stronie szkoły, na stronie Powiatu Mińskiego 

www.powiatminski.pl oraz przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

12)  do 22 sierpnia - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

13) Do 3 dni - wniesienie do dyrektora szkoły odwołania.  
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