
Lp. Rekrutacja - rodzaj czynności  

 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 2 3 4 

1. Składanie i zmiana wniosków o przyjęcie do szkół: 

1) Kandydaci do szkół ponadpodstawowych 

samodzielnie zakładają konta w systemie Vulcan na 

stronie: 

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

 

2) Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie. 

 

Wydrukowany i podpisany wniosek przez kandydata, 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru w formie 

elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku 

wraz z dokumentami) na adres mailowy : 

rekrutacja@piekna.edu.pl 

lub osobiście.  

 

3) Po przesłaniu wniosku oraz stosownych dokumentów     

w formie elektronicznej, kandydaci otrzymają maila                 

z potwierdzeniem otrzymania ich przez Szkołę. 

 

4) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej, składają wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami, podpisany przez 

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. 

 

W celu dokonania zmiany we wniosku: 

 

Kandydat kontaktuje się ze szkołą pierwszego wyboru 

osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej i zwraca się  

do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku 

w systemie i zwrot złożonych dokumentów, (jeśli były 

złożone osobiście). Następnie kandydat wprowadza                   

do systemu nowe informacje, drukuje nowy wniosek, 

podpisuje wraz z rodzicami/ prawnymi opiekunami i 

składa razem z wymaganymi dokumentami osobiście lub                           

za pomocą poczty elektronicznej (z tego samego adresu,                 

z którego wysłał pierwszy wniosek) w nowej szkole 

pierwszego wyboru. 

 

  

od 16 maja 2022 r.  

do 20 czerwca 2022 r.  

do godz. 15.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 sierpnia 2022 r. 

do 3 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15.00 

2.  Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz kopii zaświadczenia wyników 

egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół, do  których kandyduje 

 

od 24 czerwca 2022 r. 

do 13 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 X 

https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat
mailto:rekrutacja@lo1pms.pol.pl


3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  

w Mińsku Mazowieckim oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach 

do 13 lipca 2022 r. 

do godz. 16.00 

do 3 sierpnia 2022 r. 

4. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

 

Komisje rekrutacyjne podają  do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

Listy zostaną wywieszone na drzwiach zewnętrznych 

poszczególnych szkół oraz opublikowane na stronach 

internetowych szkół. 

 

 

20 lipca 2022 r.  

 

12 sierpnia 2022 r. 

5. Potwierdzanie woli przyjęcia 

 

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,                 

do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.                   

  

Oryginały dokumentów należy złożyć osobiście.  

 

 

od 21 lipca  2022 r. 

do 27 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

 

 

od 16 sierpnia 2022 r. 

do 18 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15.00 

6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 

Komisje podają do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

Listy zostaną wywieszone na drzwiach zewnętrznych 

poszczególnych szkół oraz opublikowane na stronach 

internetowych szkół. 

 

 

28 lipca 2022 r.  

do godz. 14.00 

 

19 sierpnia 2022 r.  

do godz. 14.00 

7. Wykaz wolnych miejsc 

 

Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony na 

stronach poszczególnych szkół oraz zbiorczo na stronie 

Powiatu Mińskiego www.powiatminski.pl 

 

 

29 lipca 2022 r.  

 

22 sierpnia 2022 r. 

8.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

do 2 sierpnia 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r. 

9. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

10. Wniesienie do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej odwołania  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

do 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

http://www.powiatminski.pl/


 

 

 

W przypadku konieczności  składania wniosku wraz z dokumentami przez kandydata i jego rodzica/prawnego 

opiekuna w formie osobistej, należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony (maseczki/przyłbice, 

płyn do dezynfekcji rąk, odległość) 

 

 

11. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 

 

do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 


