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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „E-rekrutacja. Nabór Szkoły ponadpodstawowe”. 

Instruktaż realizowany jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu in-
formatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. 

Zakłada się, że po zakończeniu instruktażu uczestnik będzie potrafił: 

• obsługiwać program Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN, 

• uporządkować wiedzę związaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi naboru do szkół. 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizo-
wane w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Omówienie zasad rekrutacji 

Temat 1. Zapoznanie się z etapami prac w systemie  

Proces scentralizowanego naboru prowadzony z wykorzystaniem systemu Nabór Szkoły ponadpodsta-
wowe podzielony został na kilka etapów. Każdemu etapowi przypisano określone czynności, do których 
zobowiązani są poszczególni użytkownicy systemu.  

System zbiera i przechowuje informacje na temat aktualnego stanu realizacji poszczególnych etapów 
przez wszystkich użytkowników, dzięki czemu istnieje możliwość koordynacji działań i sprawnego prze-
biegu naboru. Ponadto system dostosowuje udostępnianie określonych funkcji do aktualnego stanu 
realizacji etapów.  

Jednym z zadań organu prowadzącego jest nadzorowanie terminowego zamykania kolejnych etapów 
prac przez Punkty Naboru oraz szkoły podstawowe. Dotrzymywanie terminów jest bardzo ważnym ele-
mentem funkcjonowania systemu.  

 

Daty rozpoczęcia i zakończenia konkretnych etapów prac są dostępne w widoku Nabór/ Etapy 

prac/Własne,, gdzie pod nazwą etapu prac wyświetlone są terminy jego obowiązywania. Niezamknięcie 
w przewidzianym terminie danego etapu przez choćby jeden Punkt Naboru lub szkoła podstawowa może 
spowodować opóźnienie dalszych prac we wszystkich szkołach objętych systemem, w tym również 
w szkołach prowadzonych przez inne organy prowadzące! 

Wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania etapami prac znajdują się w widoku Nabór/Etapy prac. 

Po wybraniu przez użytkownika widoku Etapy prac system wyświetli panel  Etapy prac zawierający trzy 
zakładki: 

• Własne – służy do zarządzania etapami prac obowiązującymi organ prowadzący; 

• Punkty Naboru – służy do nadzorowania terminowego zamykania kolejnych etapów prac ob-
owiązujących Punkty Naboru; 

• Szkoły podstawowe – służy do nadzorowania terminowego zamykania kolejnych etapów prac 
obowiązujących szkoły podstawowe 

Ćwiczenie 1. Zarządzanie etapami prac obowiązującymi organ prowadzący 

Po wybraniu przez użytkownika zakładki Własne wyświetla się ekran podzielony na dwie kolumny: 

• Etap (zawiera nazwę oraz daty otwarcia i zamknięcia etapu), 

• Status. 

Jeżeli status etapu określony jest jako Oczekuje na otwarcie, oznacza to, że etap nie został jeszcze otwarty 
Przez administratora systemu Jeżeli etap został otwarty, status etapu jest określony jako Otwarty. Jeżeli 
dokonano już operacji zamknięcia etapu, jego status figuruje jako Zamknięty. 
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Ćwiczenie 2. Zamykanie etapów prac obowiązujących organ prowadzący 

Aby zamknąć etap, należy kliknąć przycisk Zamknij. System wygeneruje zapytanie o chęć zamknięcia eta-
pu, którą należy potwierdzić klikając przycisk OK. Następnie wyświetli się ekran akceptacji zamykania 
etapu.  

Przed zaakceptowaniem zamknięcia etapu należy zwrócić uwagę na statystyki wyświetlane na ekranie 
akceptacji zamknięcia etapu. 

System podaje zbiorczą informację na temat danych wprowadzonych do systemu w danym etapie. Po-
nadto wyświetla również informacje o ewentualnych błędach bądź ostrzeżenia. 

Błąd zgłaszany jest przez system w sytuacji, gdy w pracach realizowanych w ramach danego etapu znaj-
dują się dane niepoprawne, bądź brakuje niezbędnych danych. Wystąpienie błędu uniemożliwia za-
mknięcie etapu. 

Ostrzeżenie zgłaszane jest przez system w sytuacji, gdy brakuje niektórych danych, jednak dane te nie są 
niezbędne dla poprawności dalszego przebiegu rekrutacji, a także wówczas, gdy wprowadzone dane – 
choć poprawne merytorycznie – wydają się być mało prawdopodobne. 

Jeżeli dane są poprawne i prace z zakresu danego etapu zostały zakończone należy zaakceptować za-
mknięcie etapu wybierając przycisk Tak lub Akceptuję (w zależności od etapu). 
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Po wykonaniu operacji zamknięcia etapu, system wyświetli stosowny komunikat. 

Przy zamykaniu etapów WZ (weryfikacja zgłoszeń, WZZ( weryfikacja zmian zgłoszeń – o ile model wdro-
żenia zakłada taki etap i WO ( weryfikacja osiągnięć) system wyświetla raport w postaci statystyk doty-
czących odpowiednio podań i osiągnięć. W tabeli znajduje się lista OP i podległych im Punktów Naboru 
i / lub szkoły podstawowe (w zależności od modelu wdrożenia) wraz ze statusem lokalnego etapu, łączną 
liczbą chętnych z I preferencji, liczbą zaakceptowanych, odrzuconych i nierozpatrzonych podań lub osią-
gnięć. 

Dodatkowo znajduje się komunikat informujący o automatycznym odrzuceniu nierozpatrzonych podań 
lub osiągnięć w przypadku zamknięcia etapu. Zamknięcie globalnego etapu prac przez administratora 
systemu oznacza, że zamykane są niezamknięte etapy prac podległych OP oraz Punktów Naboru i / lub 
szkół podstawowych. 

Ćwiczenie 3. Otwieranie etapów prac obowiązujących organ prowadzący 

Organ prowadzący nie ma możliwości otwierania własnych etapów prac.  

W przypadku konieczności ponownego otwarcia zamkniętego już etapu własnego, należy skontaktować 
się z administratorem systemu. 

Ćwiczenie 4. Nadzorowanie etapów prac obowiązujących Punkty Naboru 

Zamykanie etapów prac na poziomie Punktu Naboru należy do kompetencji Administratora Punktu Na-
boru. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba dokonania zmian w statusie etapu dotyczącego danego Punktu Na-
boru, użytkownik organu prowadzącego posiada narzędzia potrzebne do ich wprowadzenia. 
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Jeżeli status etapu określony jest jako  („Oczekuje na otwarcie”) oznacza to, że etap nie został jeszcze 
otwarty. Jeżeli etap został otwarty, status etapu jest określony jako  („Otwarty”). Jeżeli dokonano już 
operacji zamknięcia etapu, jego status figuruje jako  („Zamknięty”).  

Aby zmienić status etapu prac dla danego Punktu Naboru, należy kliknąć przycisk ,  lub  oznaczają-
cy status etapu dla tej szkoły. Aby zmiana została dokonana poprawnie, należy zaakceptować pojawiają-
ce się w komunikacie zapytanie o chęć zmiany statusu etapu. 

Jeżeli istnieje konieczność otwarcia w konkretnym Punkcie Naboru zamkniętego uprzednio etapu, należy 
kliknąć przycisk , który najpierw zamieni się na przycisk , a po ponownym kliknięciu na przycisk . 
O ile jest  to możliwe z punktu widzenia dat zawartych w harmonogramie.  

Istnieje również możliwość zmiany statusu etapu prac jednocześnie dla wszystkich wyświetlonych Punk-
tów Naboru przy użyciu przycisków , ,  znajdujących się w dolnym pasku zatytułowanym Wszystkie 
wymienione powyżej. 

Po wykonaniu operacji zmiany etapu prac jednocześnie dla wszystkich Punktów Naboru nie ma możli-
wości automatycznego powrotu do stanu etapów w poszczególnych Punktach Naboru sprzed zmiany. 
Taka operacja nie jest zalecana, gdyż PN który poprawnie zakończył swoja pracę na danym etapie zamy-
kając go, nie ma później informacji że w wyniku otwarcia etapu przez OP dla wszystkich PN musi go po-
nownie zamknąć. 

 

Brak możliwości zmiany statusu etapu prac w Punktach Naboru może oznaczać, że dany etap został za-
mknięty przez organ prowadzący w zakładce Własne ekranu Etapy prac. W celu przywrócenia możliwości 
zmiany statusu etapu prac w Punktach Naboru, należy skontaktować się z administratorem systemu. Nie 
zawsze jednak administratora systemu może etap otworzyć-bo nastąpił już etap kolejny i powrót do po-
przedniego nie jest możliwy bo mógłby zaburzyć działanie systemu. 
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Brak możliwości zmiany statusu etapu prac w Punktach Naboru może również oznaczać, że dany etap nie 
został jeszcze otwarty ze względu na obowiązujący termin rozpoczęcia prac w ramach danego etapu. 

Ćwiczenie 5. Nadzorowanie etapów prac obowiązujących szkoły podstawowe 

Zamykanie etapów prac na poziomie szkoły podstawowej należy do kompetencji Administratora szkoły 
podstawowej. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba dokonania zmian w statusie etapu dotyczącego danej szkoły 
podstawowej, użytkownik organu prowadzącego posiada narzędzia potrzebne do ich wprowadzenia. 

Jeżeli status etapu określony jest jako  („Oczekuje na otwarcie”) oznacza to, że etap nie został jeszcze 
otwarty. Jeżeli etap został otwarty, status etapu jest określony jako  („Otwarty”). Jeżeli dokonano już 
operacji zamknięcia etapu, jego status figuruje jako  („Zamknięty”).  

Aby zmienić status etapu prac danej szkoły podstawowej, należy kliknąć przycisk ,  lub  oznaczający 
status etapu dla tej szkoły. Aby zmiana została dokonana poprawnie należy zaakceptować pojawiające 
się w komunikacie zapytanie o chęć zmiany statusu etapu. 

Jeżeli istnieje konieczność otwarcia w konkretnej szkole podstawowej  zamkniętego uprzednio etapu, na-
leży kliknąć przycisk , który najpierw zamieni się na przycisk , a po ponownym kliknięciu na przycisk 
. 

Istnieje również możliwość zmiany statusu etapu jednocześnie dla wszystkich wyświetlonych szkół pod-
stawowych przy użyciu przycisków , ,  znajdujących się w dolnym pasku zatytułowanym Wszystkie 
wymienione powyżej. 

Po wykonaniu operacji zmiany etapu prac jednocześnie dla wszystkich szkół podstawowych nie ma moż-
liwości automatycznego powrotu do stanu etapów w poszczególnych szkołach podstawowych sprzed 
zmiany. 

 

Brak możliwości zmiany statusu etapu prac w szkołach podstawowych może oznaczać, że dany etap zo-
stał zamknięty przez organ prowadzący w zakładce Własne ekranu Etapy prac. W celu przywrócenia możli-
wości zmiany statusu etapu prac w szkołach podstawowych h, należy skontaktować się 
z administratorem systemu. 
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Brak możliwości zmiany statusu etapu prac w szkołach podstawowych może również oznaczać, że dany 
etap nie został jeszcze otwarty ze względu na obowiązujący termin rozpoczęcia prac w ramach danego 
etapu. 

 

W przypadku wybrania modelu wdrożenia z weryfikacją podań przez szkoły podstawowe  lub włączono 
automatyczną akceptację osiągnięć, przy zamykaniu etapów WZ, WZZ i WO system wyświetla statystyki 
dla podległych szkół podstawowych . W czasie zamykania etapu w OP nierozpatrzone w szkole podsta-
wowej podania są odrzucane, nierozpatrzone osiągnięcia NIE są odrzucane. 
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Tworzenie oferty placówki 

Pierwszy etap prac składa się z wprowadzenia oferty edukacyjnej szkół podległych danemu Punktowi 
Naboru i polega na: 

• wprowadzeniu informacji o planowanych oddziałach w roku szkolnym, na który prowadzo-
ny jest nabór 

• ewentualnym wprowadzeniu informacji o przedmiotach punktowanych w szkole lub innych 
szczególnych zasad rekrutacji obowiązujących dla danej szkoły, które będą dostępne dla 
kandydata na stronach internetowych systemu 

Wszystkie narzędzia potrzebne do wprowadzenia i modyfikacji zasad rekrutacji znajdują się w widoku 
Nabór/Regulaminy. 

Jedynie osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania oddziałami ma możliwość wprowadzania lub mo-
dyfikacji zasad rekrutacji. 

Ćwiczenie 1. Wprowadzanie regulaminu 

Aby wprowadzić zasady rekrutacji danej szkole ponadpodstawowej, należy wybrać żądaną szkołę z roz-
wijanej listy znajdującej się w sekcji Kryteria wyboru. System wyświetli obszar, w którym należy wprowa-
dzić treść regulaminu, a następnie kliknąć przycisk Zapisz i podgląd znajdujący się poniżej tego obszaru. 

System umożliwia wprowadzenie zasad rekrutacji za pomocą podręcznego edytora WYSIWYG, ułatwia-
jącego formatowanie treści w wymienionych miejscach: 

 

Jeżeli po wybraniu widoku Regulaminy nie wyświetli się obszar służący do wprowadzania regulaminu 
oznacza to, że etap wprowadzania regulaminów oraz oferty edukacyjnej został już zamknięty lub użyt-
kownik nie posiada uprawnienia do zarządzania oddziałami. 

 

System dopuszcza stosowanie we wprowadzanej treści regulaminu podstawowych znaczników języka 
HTML (edytor: Narzędzia/Kod źródłowy). Jako treść regulaminu należy wstawić część kodu strony zawar-
tą w znaczniku HTML <body>. Dzięki temu istnieje możliwość dowolnego dostosowania wyglądu treści 
regulaminu, wedle uznania szkoły. Nie zaleca się jednak tej metody, gdyż edytor WYSIWYG oferuje szero-
ki zakres formatowania tekstu. 



14 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

 

System wyświetli podgląd regulaminu. Należy sprawdzić, czy wprowadzony regulamin jest poprawny. 
Jeżeli regulamin zawiera błędy, należy kliknąć przycisk Zmień i dokonać niezbędnych poprawek. 

Jeżeli przycisk Zmień jest niedostępny, oznacza to, że we wprowadzonym regulaminie popełniono błędy 
przy użyciu znaczników HTML. Należy wtedy skontaktować się kanałami odstępnymi w opcji Pomoc w ce-
lu odzyskania możliwości zmiany regulaminu. 

Ćwiczenie 2. Modyfikowanie regulaminu 

Aby zmodyfikować regulamin, należy wybrać z sekcji Kryteria wyboru nazwę szkoły, dla której ma zostać 
wprowadzony regulamin.  

System wyświetli obszar z regulaminem, w którym należy dokonać niezbędnych modyfikacji, a następnie 
kliknąć przycisk Zapisz i podgląd znajdujący się poniżej obszaru z regulaminem. 
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System dopuszcza stosowanie we wprowadzanej treści regulaminu podstawowych znaczników języka 
HTML. Jako treść regulaminu należy wstawić część kodu strony zawartą w znaczniku HTML <body>. Dzię-
ki temu istnieje możliwość dowolnego dostosowania wyglądu treści regulaminu, wedle uznania szkoły. 
Nie zaleca się jednak tej metody, gdyż edytor WYSIWYG oferuje szeroki zakres formatowania tekstu. 

Temat 2. Oddziały planowane  

Punkt Naboru odpowiada za wprowadzenie informacji o oddziałach planowanych przez każdą z obsługi-
wanych przez niego szkół. 

Informacja o planowanych przez szkołę oddziałach będzie dostępna dla kandydata na stronach interne-
towych systemu. 

Wszystkie narzędzia potrzebne do wprowadzenia informacji o planowanych oddziałach znajdują się wi-
doku Nabór/Oddziały planowane. 

 

Ćwiczenie 1. Dodawanie nowego oddziału 

Aby rozpocząć dodawanie nowego oddziału do danej szkoły ponadpodstawowej, należy: 

• wybrać nazwę żądanej szkoły z rozwijanej listy znajdującej się w sekcji Kryteria wyboru, 

• kliknąć ikonę dodawania nowego obiektu . 

 

System wyświetli zapytanie o chęć dodania nowego obiektu, którą należy potwierdzić klikając przy-
cisk OK. 

Następnie pojawi się formularz podzielony na kilka sekcji: 

• Dane podstawowe  

• Sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

• Przedmioty rozszerzone i/lub Zawód, 
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• Języki obce, 

• Przedmioty punktowane, 

• Kryteria ex-aequo, 

• Wymagania dodatkowe, 

• Specyfika rekrutacji, 

• Opis oddziału. 

Temat 3. Dane podstawowe 

W sekcji Dane podstawowe znajdują się następujące informacje: 

• Nazwa krótka – nazwa zawierająca skrót najważniejszych informacji o danym oddziale. Nazwa 
skrócona ułatwia kandydatowi identyfikację oddziału.  

• Sprawdzian uzdolnień kierunkowych - aby zdefiniować dla SUK wspólny sprawdzian należy klik-
nąć przycisk  

• Przedmioty rozszerzone (lub zawód) i języki obce, np. mat-fiz-inf (ang-wyb). Wyświetla się ona 
po dodaniu informacji o przedmiotach rozszerzonych (lub zawodzie) i językach obcych obo-
wiązujących w danym oddziale. 

Istnieje możliwość ręcznego formułowania nazwy krótkiej oddziału. W tym celu należy zaznaczyć opcję 
z prawej strony nazwy skróconej, co spowoduje wyświetlenie pola tekstowego przeznaczonego na 
wprowadzenie innej nazwy krótkiej.  

 

Po odznaczeniu opcji (generowana automatycznie) nazwa krótka oddziału jest generowana do domyślnej 
wersji zgodnie z aktualnie wybranymi przedmiotami rozszerzonymi (lub zawodem). 

• Symbol oddziału – oznaczenie oddziału, pod jakim jest on identyfikowany w szkole. Nazwa 
oddziału może zawierać maksymalnie do 10 znaków. Zalecane jest jednak stosowanie krót-
kich nazw typu „1a”, „1d”. 

Pierwszy znak nazwy oddziału musi być cyfrą arabską. 

• Liczebność grupy rekrutacyjnej – planowana liczba kandydatów, którą chcemy zrekrutować do 
oddziału, lub jego części. W trakcie dokonywania przydziału system przydzieli do oddziału 
maksymalnie taką liczbę uczniów, jaka zostanie zdefiniowana w tym polu. 
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Jeżeli szkoła otwiera więcej niż jeden oddział o identycznym charakterze, wówczas rekrutacja do wszyst-
kich takich oddziałów bezwzględnie powinna być prowadzona łącznie – powinny one być zdefiniowane 
w systemie jako jeden oddział o odpowiednio powiększonej liczebności grupy rekrutacyjnej 

Jeżeli szkoła otwiera oddział, który jest podzielony na kilka części, do których kandydaci powinni być 
rekrutowani osobno (np. w klasach integracyjnych kandydaci pełnosprawni i niepełnosprawni), wówczas 
w ofercie edukacyjnej te wyodrębnione części klasy powinny być wprowadzane jako odrębne oddziały, 
o odpowiednio zmniejszonej liczbie grupy rekrutacyjnej 

• Liczebność podstawowa oddziału – liczebność pojedynczego oddziału, do którego prowadzona 
jest rekrutacja. Liczebność ta ma zasadnicze zastosowanie w przypadku, gdy szkoła otwiera 
więcej niż jeden oddział o danym charakterze i prowadzi do nich rekrutację łącznie, bądź 
dzieli jeden oddział na części, do których rekrutacja prowadzona jest osobno. 

W przypadku, gdy szkoła otwiera tylko jeden oddział o określonym charakterze, liczebność grupy rekruta-
cyjnej  jest równa liczebności podstawowej. 

• Krotność oddziału – informacja o liczbie utworzonych oddziałów wynikająca z dzielenia li-
czebności grupy rekrutacyjnej przez liczebność podstawową oddziału Informacja ta pojawi 
się po pomyślnym dodaniu oddziału. 

Przykład 1: 
Szkoła planuje otworzyć dwa, identyczne 32-osobowe oddziały mat-fiz-inf (ang-niem). Wówczas przy 
wprowadzaniu oferty edukacyjnej powinien zostać zdefiniowany jeden oddział (o symbolu, np. 
„1a+b”), dla którego określone zostaną: liczebność grupy rekrutacyjnej – 64; liczebność podstawowa 
oddziału – 32. W wyniku dzielenia liczebności grupy rekrutacyjnej (64) przez liczebność podstawową 
oddziału (32) użytkownik otrzyma wartość 2 stanowiącą liczbę oddziałów, które zostaną utworzone 
po procesie rekrutacji. 
Przykład 2: 
Szkoła planuje otworzyć oddział integracyjny, w którym będzie 15 uczniów pełnosprawnych oraz 
5 uczniów niepełnosprawnych. Wówczas przy wprowadzaniu oferty definiuje dwa oddziały:  

• pierwszy (np. „1a”) o liczebności grupy rekrutacyjnej 15 i liczebności podstawowe 
oddziału 20, 

• drugi (np. „1a-i”) o liczebności grupy rekrutacyjnej 5 i liczebności podstawowej 
oddziału 20.  

W wyniku dzielenia liczebności grupy rekrutacyjnej „1a” (15) przez jego liczebność podstawową 

oddziału (20) użytkownik otrzyma wartość  , a w wyniku dzielenia liczebności całkowitej oddziału 

„1a-i” (5) przez jego liczebność podstawową (20) otrzyma wartość . Zsumowanie obydwu wartości 
daje liczbę 1 stanowiącą liczbę oddziałów, które zostaną utworzone po procesie rekrutacji  

( ). 
 

W przypadku uzyskania z dzielenia liczebności grupy rekrutacyjnej przez jego liczebność podstawową 
wartości w postaci ułamka właściwego należy upewnić się, że w ofercie edukacyjnej szkoły istnieje od-
dział, w którym wynik dzielenia liczebności grupy rekrutacyjnej przez podstawową stanowi dopełnienie 

wspomnianej wartości do liczby całkowitej (Patrz Przykład 2: ). 
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• „Artystyczna"” – wybór dodatkowej cechy oddziału z opcją „tak”, „nie.” Jest to czysto informa-

cyjny parametr nie wpływający na mechanizmy rekrutacji. 

• '' Innowacja pedagogiczna"- wybór dodatkowej cechy oddziału z opcją "tak", "nie". Jest to czysto 

informacyjny parametr nie wpływający na mechanizmy rekrutacji. 

• Typ oddziału  

Jeżeli wprowadzany oddział ma charakter szczególny (jest tak zwanym oddziałem dwujęzycznym, inte-

gracyjnym cz. dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, integracyjnym cz. 

ogólnodostępna , z międzynarodową maturą, sportowym, mistrzostwa sportowego, wówczas należy 

określić jego typ. 

Jeżeli oddział nie ma szczególnego charakteru należy wybrać Typ oddziału "ogólnodostępny". 

Charakterystyka poszczególnych typów oddziałów: 

▪ Dwujęzyczny 

Jest to typ posiadający drugi język wykładowy. W przypadku wybrania tego typu oddziału pojawi 

się dodatkowe pole Język, w którym należy wskazać dodatkowy język wykładowy. W tym typie 

oddziału sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest obowiązkowy i nazywa się Sprawdzian kompe-

tencji językowych. 

▪ Sportowy 

W przypadku wyboru tego typu oddziału należy wskazać dyscypliny, które będą realizowane 

w ramach tego oddziału (o ile lista dyscyplin została zdefiniowana w konfiguracji systemu). 

W tym typie oddziału sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest obowiązkowy i nazywa się Próba 

sprawności fizycznej. 

▪ Mistrzostwa sportowego 

W przypadku wyboru tego typu oddziału należy wskazać dyscypliny, które będą realizowane 

w ramach tego oddziału (o ile lista dyscyplin została zdefiniowana w konfiguracji systemu). 

W tym typie oddziału sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest obowiązkowy i nazywa się Próba 

sprawności fizycznej. 

▪ Międzynarodowy 

W tym typie oddziału sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest obowiązkowy i nazywa się Spraw-

dzian kompetencji językowych. W parametrach sprawdzianu należy określić język obcy z którego 

przeprowadzony będzie sprawdzian. 

▪ Integracyjny cz. dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

W tym typie oddziału należy określić sposób kwalifikacji, wybierając jedną z dwóch opcji Decyzja 

indywidualna lub Standardowe zasady punktacji. W przypadku wskazania opcji Decyzja indywidualna 

nie ma sekcji przedmioty punktowane oraz sekcji kryteria ex-aequo, nie są również wyliczane 

punkty rekrutacyjne, a przyjęcie odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji komisji rekruta-

cyjnej (sprowadza się to do ręcznego ustawienia kolejności kandydatów na listach na etapie Po-

rządkowanie list chętnych). 

▪ Integracyjny cz. ogólnodostępna 

Oddział nie posiada żadnych szczególnych cech, jego cechy są identyczne jak w przypadku od-
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działu ogólnodostępnego. Typ ten stosuje się do utworzenia części oddziału integracyjnego dla 

osób bez orzeczenia. 

 

W przypadku oddziałów integracyjnych cz. dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego kandydat zobowiązany jest załączyć do wniosku kopię orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej o wskazaniu do kształcenia w oddziale integracyjnym, potwierdzoną przez szkołę, w któ-
rej oddział ten jest uruchamiany oraz w czasie uzupełniania danych zaznaczyć opcję o potrzebie kształ-
cenia specjalnego i wpisać numer dokumentu orzekającego. 

Dla kandydata posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustawiona została blokada 
uniemożliwiająca wybór oddziału integracyjnego z częścią dla pełnosprawnych. Dodatkowo w czasie pró-
by wyboru takiego oddziału, system wyświetla komunikat informacyjny. 

Ćwiczenie 1. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

W sekcji Sprawdzian uzdolnień kierunkowych, w polu Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych? możliwe 
są następujące ustawienia: 

• nie – jeżeli sprawdzian uzdolnień kierunkowych nie obowiązuje do definiowanego oddziału. 
Wtedy kolejne ustawienia dotyczące sprawdzianów uzdolnień kierunkowych nie będą wy-
świetlone, 

• tak – jeżeli sprawdzian uzdolnień kierunkowych obowiązuje do definiowanego oddziału. 
Wtedy kolejne ustawienia dotyczące sprawdzianów uzdolnień kierunkowych będą aktywne.  

W zagadnieniu „Rodzaj sprawdzianu” możliwe są następujące ustawienia:  

• zaliczeniowy – za sprawdzian nie są przyznawane punkty, a jest jedynie informacja, czy kan-
dydat zaliczył go, czy nie.,  

 

• punktowany – za sprawdzian są przyznawane punkty.  

W przypadku udzielenia odpowiedzi punktowany należy określić zakres punktów, próg punktowy oraz czy 
wynik sprawdzianu jest doliczany do ogólnej punktacji rekrutacyjnej kandydata. Parametry należy okre-
ślić w następujący sposób: 

1) Zakres punktów 

Należy określić zakresów punktów od minimalnej liczby punktów do maksymalnej stosując liczby rze-
czywiste. Przedział jest obustronnie domknięty.  

2) Próg punktowy 
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Należy określić próg punktowy tj. minimalną liczbę punktów potrzebną do zaliczenia sprawdzianu. 
W przypadku, gdy pole Próg pozostanie puste, oznaczać to będzie, że dowolny wynik jest wynikiem zali-
czającym.  

3) Wynik doliczany do punktów rekrutacji 

Możliwe są następujące ustawienia: 

1) „tak” – powoduje zsumowanie punktów uzyskanych za sprawdzian uzdolnień kierunkowych z pozo-

stałymi punktami rekrutacyjnymi. Ponadto należy określić mnożnik. Celem zastosowania mnożnika 

jest zmiana wagi punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych w ogólnej punktacji kandydata. 

Mnożnik doliczenia SUK dla oddziału jest domyślnie ustawiony na wartość  1. 

2) „nie” – powoduje pozostawienie punktów rekrutacyjnych niezmienionych, niezależnie od wyniku 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 

W zagadnieniu Czy wspólny możliwe są następujące ustawienia: 

1) "nie"- oznacza, że sprawdzian uzdolnień kierunkowych będzie realizowany tylko dla tego jednego 

oddziału. 

2) "tak"- umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wspólnie dla kilku grup 

z tej samej szkoły lub wspólnie z innymi szkołami. 

W tym przypadku należy wyznaczyć szkołę (spośród biorących udział w sprawdzianie), która stanie się 
administratorem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Jej zadaniem będzie utworzenie wspólnego 
sprawdzianu uzdolnień. Sprawdzian dodaje się przy użyciu przycisku Utwórz nowy. Po naciśnięciu przycisku 
pojawi się formularz, w którym należy podać nazwę sprawdzianu oraz określić możliwy do zdobycia za-
kres punktów. Następnie należy wybrać utworzony sprawdzian z listy w polu Wybierz wspólny. Pozostałe 
grupy biorące udział w wspólnym sprawdzianie uzdolnień kierunkowych wybierają z listy ten sam 
sprawdzian. W następnej kolejności należy określić próg punktowy tj. minimalną liczbę punktów po-
trzebną do zaliczenia sprawdzianu. W przypadku, gdy pole Próg pozostanie puste, dowolny wynik jest 
wynikiem zaliczającym. 

 

Aby zdefiniować dla SUK wspólny sprawdzian należy kliknąć przycisk  
Po wprowadzeniu podstawowych danych o oddziale (opisanych powyżej) należy przejść do wypełniania 
pozostałych sekcji. 

Temat 4. Przedmioty rozszerzone 

W zależności od wybranego typu szkoły należy zdefiniować dla planowanego w niej oddziału następują-
ce informacje: 

• liceum ogólnokształcące – przedmioty rozszerzone wraz z opisem,  
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• technikum – zawód oraz przedmioty rozszerzone wraz z opisem, 

• szkoła branżowa I stopnia– zawód. 

W przypadku oddziałów w szkołach branżowych I stopnia lub technikach, uczeń zobowiązany jest do-
starczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podję-
cia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do 
szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów dokto-
ranckich. 

Przedmioty rozszerzone – liceum ogólnokształcące i technikum 

W systemie, w sekcji Przedmioty rozszerzone obowiązkowe znajduje się  fragment sekcji Przedmioty rozszerzone 

obowiązkowe. Fragment te służy do utworzenia listy obowiązkowych przedmiotów rozszerzonych. Listę 
tworzy się wybierając przedmiot z pola wyboru (pole zawiera przedmioty ujęte w podstawie programo-
wej w zakresie rozszerzonym) i naciskając przycisk Dodaj. Poniżej znajduje się kolejny fragment sekcji 
Przedmioty rozszerzone do wyboru. Listę tworzy się w sposób identyczny jak w powyższej sekcji. W dolnej 
części sekcji znajduje się ostatni fragment Opis przedmiotów rozszerzonych, zawierający pole w którym 
można zamieścić dowolny tekst, będący opisem przedmiotów rozszerzonych. Informacje te będą wy-
świetlane przy ofercie oddziału na stronie kandydata. 

Ze względu na obowiązujące prawo nie istnieje możliwość dodania jako przedmiotów rozszerzonych 
przedmiotów spoza listy. 

Wybór przedmiotów rozszerzonych polega na wskazaniu przedmiotu z listy, a następnie kliknięciu przy-
cisku Dodaj. 

Informacja o wybranych przedmiotach rozszerzonych pojawi się domyślnie w nazwie skróconej oddziału.  

Aby usunąć wybrany uprzednio przedmiot z listy, należy kliknąć przycisk x znajdujący się po prawej stro-
nie nazwy przedmiotu.  

W systemie, w sekcji Przedmioty rozszerzone do wyboru znajduje się rozwijana lista zawierająca przedmioty 
rozszerzone, które można przypisać do oddziału 
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Ćwiczenie 1. Tworzenie oddziału typu: sportowy 

W przypadku oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego należy po wybraniu odpowiedniego 
typu oddziału wskazać z listy rozwijalnej wybraną dyscyplinę i zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj, 

w polu można wskazać więcej niż jedną dyscyplinę. W tym celu należy z rozwijalnej listy wybrać kolejną 
nazwę dyscypliny i użyć przycisku Dodaj. 

 

W sekcji Próba sprawności fizycznej należy określić zakres punktów oraz próg punktowy.  

Dodatkowo w tej sekcji należy określić, czy sprawdzian – próba sprawności fizycznej - jest wspólny.  

 

W przypadku oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego kandydat zobowiązany jest załączyć 
do podania dokumenty wymagane i potwierdzone przez szkołę, w której oddział ten jest uruchamiany. 

Informacje o wymaganych załącznikach umieszczone są na podaniu kandydata drukowanym z systemu. 

Aby usunąć wybrany uprzednio typ, należy kliknąć przycisk x znajdujący się po prawej stronie nazwy typu 
oddziału.  

Ćwiczenie 2. Zawód – technikum i szkoła branżowa I stopnia  

Jeżeli oddział jest dodawany do szkoły branżowej I stopnia, wówczas zamiast przedmiotów rozszerzo-
nych należy wskazać zawód nauczany w tworzonym oddziale. 
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Natomiast jeżeli oddział jest dodawany do szkoły będącej technikum, wówczas oprócz przedmiotów 
rozszerzonych należy dodatkowo wskazać zawód nauczany w tworzonym oddziale. 

Wybór zawodu polega na wskazaniu go na rozwijanej liście. 

Informacja o wybranym zawodzie pojawi się domyślnie w nazwie skróconej oddziału. Aby zmienić wy-
brany uprzednio zawód, należy wskazać inny z rozwijanej listy. 

 

W przypadku, gdy w danym oddziale planowane jest określenie 2 zawodów, należy zdefiniować 2 od-
działy.  

Przykład: 
Szkoła planuje otworzyć oddział, w którym będzie 15 uczniów uczących się przedmiotów 
właściwych dla zawodu muzyk oraz 15 uczniów uczących się przedmiotów właściwych dla 
zawodu plastyk. Wówczas przy wprowadzaniu oferty definiuje dwa oddziały:  

• pierwszy (np. „1aI”) o liczebności grupy rekrutacyjnej 15 i liczebności podstawowej 
oddziału 30 i o zawodzie muzyk 

• drugi (np. „1aII”) o liczebności grupy rekrutacyjnej 15 i liczebności podstawowej 
oddziału 30 i o zawodzie plastyk  

W przypadku, gdy nie da się określić podziału liczby miejsc dla poszczególnych oddziałów, można wybrać 
zawód o nazwie wielozawodowy(), a oferowane zawody opisać dokładnie w dalszej sekcji Opis oddziału. 

Temat 5. Języki obce 

W sekcji Języki obce znajduje się informacja o językach nauczanych w danym oddziale. Wprowadzony 
został podział na język pierwszy oraz język drugi. Sposób przydzielenia języków nauczanych w danym 
oddziale należy do szkoły, jednak powinien on odpowiadać rzeczywistej organizacji nauczania języków 
w danym oddziale. 

Wprowadzając informacje o oddziale należy wskazać wszystkie języki, których kandydat może się uczyć. 
Jeżeli przewidywana jest możliwość wyboru przez kandydata języka, którego będzie się uczył, należy 
wprowadzić informacje o pełnej liście języków, z których będzie mógł wybierać.  

 

Języki na obu listach mogą się powtarzać. Umieszczenie jednego języka w obu kategoriach oznacza, że ję-
zyk ten może być dostępny dla kandydata zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego języka. 

Sekcja została podzielona na dwie bliźniacze części – pierwsza z nich przeznaczona jest dla języków okre-
ślonych jako pierwszy, druga do języków określonych jako drugi.  

Aby wprowadzić informację o języku, należy (sposób wprowadzania informacji na obie listy jest iden-
tyczny) wybrać żądany język z rozwijalnej listy. 

Po wskazaniu języka należy uzupełnić szczegółowe dane dotyczące poziomu jego nauczania oraz tygo-
dniowego wymiaru godzin w poszczególnych latach. 

Dla każdego języka należy wskazać, czy będzie on nauczany wyłącznie od podstaw, wyłącznie jako kon-
tynuowany, czy też zarówno od podstaw oraz w ramach kontynuacji. 
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Informacja o wybranych językach pojawi się w nazwie skróconej oddziału w nawiasie. 

Jeżeli przy danym języku wskazano poziom: od podstaw i kontynuacja, wówczas na liście język ten pojawi 
się dwukrotnie – pierwsza pozycja jako nauczany od podstaw, druga jako kontynuowany, a w nazwie 
skróconej oddziału znajdującej się w danych podstawowych przy jego skrócie pojawi się gwiazdka. 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, należy kliknąć przycisk Dodaj. Spowoduje to doda-
nie języka do listy.  

Aby usunąć niepoprawnie wprowadzony język, należy kliknąć przycisk x znajdujący się obok nazwy języka. 

W analogiczny sposób należy wprowadzić informacje na temat kolejnych języków nauczanych w danym 
oddziale (zarówno w ramach języka pierwszego, jak i drugiego). 

 W szkole branżowej I stopnia nauczany będzie tylko jeden język obcy, wówczas formularz przeznaczony 
dla drugiego języka należy pozostawić pusty (pozostawiając w okienku listy wyboru języków sformułowa-
nie: „Wybierz język z listy”). 

 

Temat 6. Przedmioty punktowane 

W sekcji Przedmioty punktowane znajduje się narzędzie do ustalenia , z których oceny będą przeliczone na 
punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji do danego oddziału.  

Kolejność wybranych przedmiotów nie ma znaczenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w systemie w przedmiotach punktowanych jest na stałe 
wpisany język polski oraz matematyka. 

Wybranie jako przedmiotu punktowanego pozycji „jęz. obcy-najwyższa ocena” spowoduje wzięcie pod 
uwagę przy punktacji najwyższej oceny kandydata spośród ocen ze wszystkich obowiązkowych języków 
obcych. 
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Przykład: 

Szkoła zdefiniowała jako przedmiot punktowany „jęz. obcy”. Kandydat uczył się w szkole podstawowej 
języka francuskiego, który był przedmiotem obowiązkowym i języka angielskiego, który nie był przedmio-
tem obowiązkowym. Otrzymał ocenę 3 z języka francuskiego i ocenę 5 z języka angielskiego. System 
przydzieli mu liczbę punktów właściwą dla oceny 3, ponieważ punktowane mogą być tylko przedmioty 
obowiązkowe. 

Na liście przedmiotów punktowanych, oprócz nazw konkretnych przedmiotów można ustawić ich kom-
binacje określonych typów: 

• typ max(a, b, c) oznacza najwyższą ocenę spośród ocen z przedmiotów a, b, c.  
Przykład:  

Określenie przedmiotu punktowanego jako max(mat, fiz, geo) oznacza, że przy punktacji zosta-
nie wzięta pod uwagę najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów matematyka, fizyka i geo-
grafia. 

• typ ang, a jeżeli brak ang to niem oznacza, że punktowana jest ocena z języka angielskiego, 
a jeśli kandydat nie posiada na świadectwie oceny z języka angielskiego, wówczas punkto-
wana jest ocena z języka niemieckiego. Analogicznie pozycja typu ang, a jeżeli brak ang to 

max (obcy ob.) oznacza, że punktowana jest ocena z języka angielskiego, a jeżeli kandydat 
nie ma oceny z tego przedmiotu, to punktowana jest najwyższa ocena spośród ocen z języ-
ków obcych obowiązkowych. 

• typ I_najl(a, b, c, d, e, f) oznacza, że punktowana będzie pierwsza najlepsza ocena spośród 
ocen z przedmiotów a, b, c, d, e, f.  

• typ II_najl(a, b, c, d, e, f) oznacza, że punktowana będzie druga najlepsza ocena (czyli najlep-
sza z tych, które pozostały po wyeliminowaniu najlepszej) spośród ocen z przedmiotów a, b, 
c, d, e, f.  

• typ III_najl(a, b, c, d, e, f) oznacza, że punktowana będzie trzecia najlepsza ocena (czyli naj-
lepsza z tych, które pozostały po wyeliminowaniu dwóch najlepszych) spośród ocen 
z przedmiotów a, b, c, d, e, f.  

Pozycji typu I_najl(a, b, c, d, e, f), II_najl(a, b, c, d, e, f) i III_najl(a, b, c, d, e, f) należy używać tylko w przy-
padku, gdy punktowane mają być co najmniej dwa przedmioty ze wskazanego zestawu. Jeżeli punktowa-
ny ma być tylko przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę, należy wybrać pozycję typu 
max(a, b, c). 

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy punktacji mogą być uwzględniane 
jedynie oceny uzyskane z przedmiotów obowiązkowych. 

Kombinacje przedmiotów punktowych są posortowane alfabetycznie oraz uporządkowane. Lista wszyst-
kich przedmiotów punktowanych pogrupowana jest w następujący sposób: 

• Z listy – opcja zawierająca przedmioty pojedyncze oraz kombinacje typu x, a jeżeli brak to z, 
Kombinacja - opcja służąca ustawieniu punktowania pozostałych kombinacji przedmiotów. 
Kombinacje typu „maks” oraz „naj” można utworzyć zaznaczając opcję Kombinacja 
a następnie Zmień. W dostępnym panelu należy wybrać rodzaj kombinacji, a następnie za-
znaczyć przedmioty mające wejść w skład kombinacji. W przypadku wybrania kombinacji 
typu ”I_naj” można zaznaczyć opcję wypełniającą kolejne przedmioty punktowane kombi-
nacjami „II_naj” oraz „III_naj”. 
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Minimum punktowe – liczba punktów, której osiągnięcie jest wymagane, by kandydat mógł być rozpa-

trywany w rekrutacji do danego oddziału. 

Wprowadzenie minimalnej liczby punktów powoduje, że kandydaci, którzy w procesie rekrutacji nie osią-
gną tej wartości, nie będą rozpatrywani jako kandydaci do tego oddziału, nawet gdyby pozostawały 
w nim wolne miejsca. 

Maksimum punktowe – pole niedostępne w czasie tworzenia nowego oddziału. Jest wyświetlane w tej 
sekcji dopiero po utworzeniu oddziału. Jego wartość jest ustawiana automatycznie i jest to maksymalna 
liczba punktów rekrutacyjnych, jakie może uzyskać kandydat w procesie naboru. Może być ewentualnie 
ona uzależniona od sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli taki sprawdzian obowiązuje do oddziału 
i punkty z niego uzyskane są sumowane z punktami rekrutacyjnymi). 

W przypadku typów oddziału: sportowy lub mistrzostwa sportowego zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę są punkty uzyskane z próby 
sprawności fizycznej. Dlatego też w tych oddziałach Maksimum punktowe do oddziału jest automatycznie 
ustawiane i równe wartości maksymalnej liczby punktów za tę próbę. Natomiast Minimum punktowe do 
oddziału nie może być większe od wartości maksymalnej liczby punktów za próbę sprawności fizycznej. 

Ćwiczenie 1. Kryteria ex-aequo  

W sekcji Kryteria ex-aequo znajdują się kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia 
i uszeregowania na liście chętnych kandydatów w sytuacji, gdy dwóch lub więcej z nich uzyskuje tę samą 
liczbę punktów rekrutacyjnych.  

Możliwe, że w nowo dodawanym oddziale znajdują się już jakieś kryteria i ni s  one dostępne do zmiany. 
Wynikają one z przepisów prawa i zasad rekrutacji szkół. 

 

Kolejność kryteriów ex-aequo jest istotna, ponieważ przy niemożności rozróżnienia kandydatów na pod-
stawie wyników punktowych, kryteria służące do ich uszeregowania sprawdzane są kolejno. 

 

Przykład: 

Kryteria typu „ocena z matematyki”, „ocena z fizyki” należy rozumieć, jako dające pierwszeństwo przy 
równej liczbie punktów kandydatom posiadającym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyż-
szą ocenę z tego przedmiotu. 

Aby dodać kryterium ex-aequo, należy wybrać je z rozwijanej listy, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Po 
wykonaniu tej operacji kryterium pojawi się poniżej stałych kryteriów ex-aequo.  

Aby usunąć kryterium, należy kliknąć przycisk x umieszczony po prawej stronie nazwy danego kryterium. 
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Ćwiczenie 2. Wymagania dodatkowe 

W pole Wymagania dodatkowe można wpisać opis dodatkowych kryteriów ,jakie muszą spełniać kandy-
daci (np. muszą posiadać określone zaświadczenie lub umowę o praktyczną naukę zawodu). Opis powi-
nien zawierać czytelną informację w jaki sposób ma zostać udokumentowane spełnienie danego 
kryterium.  

 

Pozostawienie pola pustego oznacza, że do tego oddziału nie ma żadnych dodatkowych wymagań. 

 

Sekcje: Wymagania dodatkowe, Specyfika rekrutacji oraz Opis oddziału zawierają wbudowany edytor tekstu.  

Ćwiczenie 3. Specyfika rekrutacji 

Sekcja Specyfika rekrutacji ma charakter informacyjny i będzie wyświetlana (o ile została wypełniona) 
w elektronicznym informatorze dotyczącym oferty edukacyjnej oraz w trakcie dokonywania wyboru 
oddziałów przez kandydata. 

Sekcja ta służy przekazywaniu dodatkowych informacji o wymaganiach stawianych kandydatom 
w procesie rekrutacji do danego oddziału, np. opis sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli taki ob-
owiązuje do danego oddziału. 

W sekcji Specyfika rekrutacji nie należy umieszczać ogólnej charakterystyki oddziału. Służy do tego sekcja 
Opis oddziału.  
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Ćwiczenie 4. Opis oddziału 

Sekcja Opis oddziału ma charakter informacyjny i będzie wyświetlana (o ile została wypełniona) 
w elektronicznym informatorze dotyczącym oferty edukacyjnej. 

Sekcja ta służy przekazywaniu dodatkowych informacji charakterystycznych dla danego oddziału.  

Praktyka dowodzi, iż wzrost długości opisu oddziału zmniejsza liczbę uczniów, którzy go czytają. Zalecane 
jest zatem stosowanie krótkich, zwięzłych opisów. 

Po wprowadzeniu kompletu informacji w edytowanym formularzu dodawania oddziału należy je zapisać 
klikając u dołu formularza przycisk Dodaj. 

Widoczny będzie wówczas komunikat potwierdzający dodanie nowego oddziału: 

 

Ćwiczenie 5. Modyfikowanie oddziału 

Jeżeli okaże się, że dane oddziału zapisane w systemie są niepoprawne, należy je zmodyfikować. Służy 

do tego ikona modyfikacji obiektu  znajdująca się na pasku narzędzi. Po jej kliknięciu przez użytkowni-
ka system wyświetli zapytanie o chęć modyfikacji wybranego obiektu, którą należy potwierdzić klikając 
przycisk OK.  

Pojawi się formularz z danymi oddziału podzielony na sekcje, w którym należy wprowadzić zmiany 
i zapisać je. Patrz podrozdział: „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.”. 

Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikacji oddziałów lub etap wprowadzania oferty edukacyj-
nej nie jest otwarty, modyfikacja oddziału nie będzie możliwa, co zostanie potwierdzone wyświetleniem 
stosownego komunikatu. 

Ćwiczenie 6. Usuwanie oddziału 

Istnieje również możliwość usunięcia oddziału z listy. Aby tego dokonać, należy użyć ikony usuwania 

obiektu  znajdującej się na pasku narzędzi. Po jej kliknięciu system wyświetli zapytanie o chęć usunię-
cia wybranego obiektu, które należy potwierdzić klikając przycisk OK. Patrz podrozdział: „Błąd! Nie możn-
a odnaleźć źródła odwołania.”. 

Nie można usunąć oddziału, do którego pozostają chętni kandydaci. 

Ćwiczenie 7. Inne informacje o oddziałach 

Użytkownik Punktu Naboru może wyświetlić szczegółowe informacje o oddziale. Aby tego dokonać, na-
leży w sekcji Kryteria wyboru wybrać z rozwijanych list nazwę szkoły prowadzącej dany oddział, a następ-
nie żądany oddział.  
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Po wybraniu żądanego oddziału dostępne są następujące zakładki: 

• Dane – wyświetlenie wszystkich szczegółowych danych o oddziale: dane podstawowe, typ 
oddziału, przedmioty rozszerzone (bądź zawód), języki obce, przedmioty punktowane, kry-
teria ex-aquo, specyfika rekrutacji, opis oddziału. Aby dokonać modyfikacji danych oddziału, 
należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podrozdziale „Modyfikowanie od-
działu”. 

• Listy – wyświetlenie list chętnych, zakwalifikowanych, przyjętych, nieprzyjętych, listy rezer-
wacji oraz lista do ręcznego porządkowania chętnych. Dokładny opis procedury wyświetla-
nia znajduje się w podrozdziale Wyświetlenie list chętnych, zakwalifikowanych i przyjętych 
oraz listy rezerwacji”. 

• Statystyki – wyświetlenie danych statystycznych danego oddziału. Mają one charakter wy-
łącznie informacyjny. Statystyki zawierają dane podzielone na trzy sekcje: 

o Kandydaci z dowolnej preferencji – zawierają informacje o: wnioskach i świadectwach 
nierozpatrzonych, odrzuconych i zaakceptowanych z podziałem na płeć i sposób reje-
stracji kandydata (samodzielny, przez szkołę macierzystą). 

o Kandydaci z pierwszej preferencji – zawierają informacje o: wnioskach i świadectwach 
(kandydatów z pierwszej preferencji) nierozpatrzonych, odrzuconych 
i zaakceptowanych z podziałem na płeć i sposób rejestracji kandydata (samodzielny, 
przez szkołę macierzystą). 

o Rozkład kandydatów według preferencji – zawiera zestawienie liczby chętnych do danego 
oddziału znajdującego się na podanym miejscu na listach preferencji kandydatów. 

W przypadku wybrania w „Kryteriach wyboru” opcji ”wszystkie oddziały z listy” dostępna jest wyłącznie 
zakładka „Statystyki”, zawierające dane zestawione dla wszystkich oddziałów. Zestawienie zostało opra-
cowane na bazie połączonych list kandydatów ze wszystkich oddziałów umieszczonych na liście, w związ-
ku z czym jeden kandydat może być wzięty pod uwagę kilka razy. 

Ćwiczenie 8. Wyświetlenie list chętnych, zakwalifikowanych i przyjętych oraz 
listy rezerwacji 

Po wybraniu z rozwijanej listy żądanego oddziału i kliknięciu zakładki Listy wyświetlane są kolejno zakładki: 

• Chętni, 

• Rezerwacje, 

• Zakwalifikowani, 

• Przyjęci, 

• Nieprzyjęci, 

• Porządkowanie. 

Ćwiczenie 9. Wyświetlanie listy chętnych do oddziału 

Aby wyświetlić listę chętnych do danego oddziału, należy wybrać zakładkę Chętni. Zostanie wyświetlony 
ekran podzielony na dwie sekcje: 

• Ustawienia wyświetlania, 

• Eksport. 
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Ćwiczenie 10. Przeglądanie listy chętnych  

Dane wyświetlone w trybie przeglądania mają charakter wyłącznie informacyjny. Możliwe jest ich prze-
filtrowanie poprzez wskazanie w sekcji Ustawienia wyświetlania odpowiednich parametrów i kliknięcie 
przycisku Zmień widoczność. Lista chętnych może być przefiltrowana według następujących parametrów: 

• Tylko preferencje nr – pozycja danego oddziału na liście preferencji określonego kandydata. 
Możliwe jest wskazanie jednej konkretnej preferencji, np. wyświetlone mają być tylko dane 
kandydatów z pierwszej preferencji, 

• Tylko wnioski  – możliwe jest zawężenie wyświetlanej listy do kandydatów, których wnioski są 
nierozpatrzone, zaakceptowane lub odrzucone, 

• Tylko osiągnięcia – możliwe jest zawężenie wyświetlanej listy do kandydatów, których świa-
dectwa są nierozpatrzone, zaakceptowane lub odrzucone. 

W zależności od wyboru, wyświetlona lista kandydatów może składać się z następujących danych: 

• numer systemowy kandydata, 

• nazwisko i imię kandydata, 

• numer preferencji – pozycja danego oddziału na liście preferencji określonego kandydata, 

• liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do danego oddziału, 

• stan wniosku  kandydata, 

• stan osiągnięć kandydata, 

• rodzaj rejestracji – wśród danych kandydatów do oddziału wyświetlana zostanie informacja: 
„Rejestrowany samodzielnie” lub „Rejestrowany przez szkołę macierzystą”, 

• SUK (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) – wyniki uzyskane przez kandydata ze spraw-
dzianu do danego oddziału. Parametr ten pojawia się dla oddziałów, które przeprowadzają 
sprawdzian uzdolnień kierunkowych. 

 

Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista chętnych. 

 

Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 
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Istnieje możliwość posortowania tak przefiltrowanej listy według któregoś ze wskazanych parametrów: 

• Numer systemowy, 

• Nazwisko i imię, 

• Liczba punktów. 

Aby tego dokonać, należy kliknąć nazwę wskazanego parametru w nagłówku danej kolumny. System 

posortuje dane znajdujące się na liście, np. wyświetli dane kandydatów w kolejności alfabetycznej ich 

nazwisk. Pierwsze kliknięcie nagłówka kolumny powoduje sortowanie malejące, kolejne – rosnąco. 

Tak przygotowaną listę można wyeksportować przy użyciu opcji znajdujących się w sekcji Eksport. Należy 
wskazać format (CSV, HTML, ZOU lub SOU) i stronę kodową pliku wynikowego (windows-1250, ISO 
8859-2 lub UTF-8), a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. 

 

Plik wynikowy będzie zawierał dane w identycznej kolejności i zakresie, jak lista wyświetlona w danym 
momencie w systemie. 

Wyświetlanie listy chętnych do porządkowania Tryb porządkowania listy chętnych służy do ustalenia 
kolejności kwalifikowania do oddziału tylko tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 
i w równym stopniu spełniają kryteria ex-aequo. Porządkowania dokonuje się w czasie trwania etapu 
Porządkowanie list chętnych. ”. Aby tego dokonać, należy wybrać zakładkę Porządkowanie. 
W większości przypadków nie zachodzi konieczność porządkowania list chętnych, ponieważ bardzo rzad-
ko kandydaci nie są rozróżnialni na podstawie liczby uzyskanych punktów i stopnia spełniania kryteriów 
ex-aequo. 
Jeżeli użytkownik Punktu Naboru nie dokona porządkowania list chętnych, system automatycznie ustali 
losową kolejność kandydatów, którzy podlegają porządkowaniu – w obrębie grupy kandydatów nie roz-
różnionych ze względu na punktację i kryteria ex-aequo. Parametry dostępne w zakładce Porządkowanie 
w sekcji Ustawienia wyświetlania są identyczne, jak w zakładce Chętni, poza parametrami: Tylko preferencje, 
Tylko wnioski, Tylko osiągnięcia. Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista chętnych. 
W kolejności liczby uzyskanych punktów do oddziału (od największej do najmniejszej). Jeżeli na liście 
znajdują się kandydaci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i w równym stopniu spełniają kryteria 
ex-aequo, w prawej części listy system wyświetli strzałki. Aby zmienić kolejność takich kandydatów na 
liście, należy klikać strzałkami w górę lub w dół. 
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Po kliknięciu strzałki przez użytkownika system wyświetli zapytanie o chęć przesunięcia kandydata wyżej 
lub niżej, którą należy potwierdzić klikając przycisk OK. 

Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 

Ćwiczenie 11. Wyświetlanie listy zakwalifikowanych do oddziału 

Aby wyświetlić listę zakwalifikowanych do danego oddziału, należy wybrać zakładkę Zakwalifikowani. Zo-
stanie wyświetlony ekran podzielony na dwie sekcje: 

• Ustawienia wyświetlania, 

• Eksport. 
Dane wyświetlone na liście zakwalifikowanych mają charakter wyłącznie informacyjny. Możliwe jest ich 
przefiltrowanie poprzez wskazanie w sekcji Ustawienia wyświetlania odpowiednich parametrów 
i kliknięcie przycisku Zmień widoczność. Lista zakwalifikowanych może być przefiltrowana według następu-
jących parametrów: 

• preferencje – pozycja danego oddziału na liście preferencji określonego kandydata. Możliwe 
jest wskazanie jednej konkretnej preferencji, np. wyświetlone mają być tylko dane kandyda-
tów z pierwszej preferencji. 

W zależności od wyboru, wyświetlona lista kandydatów może składać się z następujących danych: 

• numer systemowy kandydata, 

• nazwisko i imię kandydata, 

• numer preferencji – pozycja danego oddziału na liście preferencji określonego kandydata, 

• liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do danego oddziału, 

• rodzaj rejestracji – wśród danych kandydatów do oddziału wyświetlana zostanie informacja: 
„Rejestrowany samodzielnie” lub „Rejestrowany przez szkołę macierzystą”, 

• potwierdzenie woli – informacja, czy kandydat potwierdził wolę podjęcia nauki w oddziale, 
do którego został zakwalifikowany; tzn. czy dostarczył oryginały wymaganych dokumentów, 

• wybrane języki – lista języków, jakich zakwalifikowany kandydat chciałby się uczyć wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania każdego z nich, 

Wskazanie preferowanych języków przez kandydata w trakcie wyboru preferencji jest nieobowiąz-
kowe. W związku z tym w kolumnie Wybrane języki na liście zakwalifikowanych do oddziału część po-
zycji może pozostać pusta. 

Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista zakwalifikowanych do oddziału. 



Tworzenie oferty placówki 33 

 

 

 

Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 

Istnieje możliwość posortowania tak przefiltrowanej listy według któregoś ze wskazanych parametrów: 

• Numer systemowy, 

• Nazwisko i imię, 

• Liczba punktów. 

Aby tego dokonać, należy kliknąć nazwę wskazanego parametru w nagłówku kolumny. System posortuje 
dane znajdujące się na liście, np. wyświetli dane kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. 

Tak przygotowaną listę można wyeksportować przy użyciu opcji znajdujących się w sekcji Eksport. Należy 
wskazać format (CSV, HTML lub ZOU) i stronę kodową pliku wynikowego (windows-1250, ISO 8859-2 lub 
UTF-8), a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. 

 

Plik wynikowy będzie zawierał dane w identycznej kolejności i zakresie, jak lista wyświetlona w danym 
momencie w systemie. 

Ćwiczenie 12. Wyświetlanie listy przyjętych do oddziału 

Aby wyświetlić listę przyjętych do danego oddziału, należy wybrać zakładkę Przyjęci. Zostanie wyświetlo-
ny ekran podzielony na trzy sekcje: 

• Ustawienia wyświetlania, 

• Eksport, 

• Dodaj nowego kandydata. 

Dane wyświetlone na liście przyjętych mają charakter wyłącznie informacyjny. Możliwe jest ich przefil-
trowanie poprzez wskazanie w sekcji Ustawienia wyświetlania odpowiednich parametrów i kliknięcie przy-
cisku Zmień widoczność. Lista przyjętych może być przefiltrowana według następujących parametrów: 

• numer systemowy kandydata, 

• nazwisko i imię kandydata, 

• liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do danego oddziału, 
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• wybrane języki – lista języków, jakich przyjęty kandydat chciałby się uczyć wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania każdego z nich, 

• tryb przyjęcia – sposób przyjęcia kandydata do oddziału. 

Wskazanie preferowanych języków przez kandydata w trakcie wyboru preferencji jest nieobowiąz-
kowe. W związku z tym w kolumnie Wybrane języki na liście zakwalifikowanych do oddziału część po-
zycji może pozostać pusta. 

Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista przyjętych do oddziału. 

Istnieje możliwość usunięcia kandydata z listy przyjętych poprzez kliknięcie przycisku odpowiadającego 
mu przycisku x znajdującego się w prawej części listy. 

 

Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 

Aby dodać kandydata do listy przyjętych, należy w sekcji Dodaj nowego kandydata wprowadzić jego numer 
systemowy, wskazać powód przyjęcia i kliknąć przycisk Dodaj. 

 

W celu wskazania powodu należy wybrać jedną z dostępnych opcji: 

• Uczeń drugoroczny lub Uczeń drugoroczny, zdający egzamin poprawkowy – wymagane jest wskaza-
nie szkoły pochodzenia ucznia. Do wyboru jest lista szkół znajdujących się w systemie lub 
oznaczenie opcji Szkoła spoza listy. 

• Przybywający z zagranicy 

• Rekrutacja uzupełniająca – Opcja dostępna wyłącznie podczas otwartego etapu Aktualizacja 

danych. 

• Rekrutacja uzupełniająca – przeniesienie - Opcja dostępna wyłącznie podczas otwartego etapu 
Aktualizacja danych. 
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• Przyjęcie w trakcie roku szkolnego - Opcja dostępna wyłącznie podczas otwartego etapu Aktuali-

zacja danych. 

• Przyjęcie w trakcie roku szkolnego – przeniesienie - Opcja dostępna wyłącznie podczas otwartego 
etapu Aktualizacja danych. 

• Inny – wymagane jest uzupełnienie opisu powodu przyjęcia. 

Podczas dodawania kandydata na listę przyjętych wymagane jest uzupełnienie osiągnięć kandydata. 
Dostęp do modyfikacji osiągnięć udostępniony jest na etapach rekrutacji uzupełniającej  

Nie wymaga się uzupełniania osiągnięć w przypadku wskazania powodu Uczeń drugoroczny, Uczeń powraca-

jący z zagranicy oraz Uczeń przechodzący z klasy zerowej. 

Dane kandydata zostaną wyświetlone na liście przyjętych. 

W czasie dodawania kandydata do listy przyjętych system weryfikuje, czy konto kandydata o tym samym 
nr PESEL nie jest przypisane na innej liście przyjętych. 

Listę przyjętych można wyeksportować przy użyciu opcji znajdujących się w sekcji Eksport. Należy wska-
zać format (CSV, HTML lub ZOU) i stronę kodową pliku wynikowego (windows-1250, ISO 8859-2 lub UTF-
8), a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. 

Eksport realizowany jest tylko i wyłącznie dla wskazanego oddziału. W przypadku chęci eksportu całej li-
sty kandydatów przyjętych należy skorzystać z opcji Eksportuj przyjętych. Sposób eksportu całej listy kandy-
datów przyjętych opisany jest w rozdziale Eksport przyjętych. 

 

Plik wynikowy będzie zawierał dane w identycznej kolejności i zakresie, jak lista wyświetlona w danym 
momencie w systemie. 

Ćwiczenie 13. Wyświetlanie listy rezerwacji do oddziału 

Lista rezerwacji została stworzona, aby zapewnić miejsca osobom, które powinny być przyjęte do od-
działu poza procedurą przydziału, np. uczniom drugorocznym lub powracającym z zagranicy. 

Dodanie rezerwacji do oddziału przed symulacją przydziału oznacza blokadę odpowiedniej liczby miejsc 
na etapie symulacji. Nie jest to jednak jednoznaczne z automatycznym przyjęciem tych osób. Rezerwacje 
te muszą zostać potwierdzone – opis potwierdzania rezerwacji znajduje się w dalszej części podręcznika.  

Aby wyświetlić listę rezerwacji do danego oddziału, należy wybrać zakładkę Rezerwacje. Zostanie wyświe-
tlona lista zawierająca numer PESEL, imię i nazwisko oraz powód rejestracji. 

 

Dodawanie rezerwacji do listy 

Aby dodać dane kolejnej osoby do listy rezerwacji, należy kliknąć przycisk Dodaj rezerwację znajdujący się 
pod listą (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 
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System wyświetli zapytanie o chęć dodania nowej rezerwacji, którą należy potwierdzić klikając przycisk 
OK.  

Następnie zaprezentowany zostanie formularz, w którym należy wprowadzić numer PESEL osoby, dla 
której rezerwowane jest miejsce w oddziale i kliknąć przycisk Dodaj. 

 

System wyświetli kolejny formularz zawierający już wpisane dane szkoły i oddziału, do którego dodawa-
na jest rezerwacja, oraz wprowadzony przez użytkownika numer PESEL. Aby zakończyć procedurę do-
dawania rezerwacji, należy wprowadzić odpowiednie dane w pola Imię i Nazwisko oraz określić powód 
rezerwacji poprzez wybranie go z rozwijanej listy. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz i zakończ. 

 

System wyświetli komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji i listę rezerwacji. 

System pozwala na dodanie następujących powodów rezerwacji: przybywający z zagranicy, uczeń drugo-
roczny, uczeń zdaje egzamin poprawkowy, inny. 

Usuwanie rezerwacji z listy 

Istnieje możliwość usunięcia rezerwacji z listy. Aby z niej skorzystać, należy użyć odpowiadającego danej 
rezerwacji przycisku x znajdującego się w prawej części listy rezerwacji. System wyświetli zapytanie 
o chęć usunięcia rezerwacji, którą należy potwierdzić klikając przycisk OK. 

Potwierdzanie rezerwacji 

Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się na etapie Potwierdzania woli, korzystając z przycisku p znajdują-
cego się w prawej części listy rezerwacji. W ramach potwierdzenia automatycznie tworzone jest konto 
kandydata i konieczne jest uzupełnienie podstawowych danych adresowych ucznia. Standardowo konto 
taki posiada 0 punktów rekrutacyjnych.  

W czasie potwierdzania rezerwacji nie zmienia się powód, a jedynie w przypadku ucznia zdającego eg-
zamin poprawkowy, powód ten zmieniany jest na „Uczeń drugoroczny”. 

Anulowanie rezerwacji nie usuwa założonego konta kandydata. 

Usunięcie rezerwacji po jej potwierdzeniu nie powoduje jej anulowania, uczeń nadal pozostaje na liście 
przyjętych. 

Podczas zamykania lokalnego etapu potwierdzania woli nauki w Punkcie Naboru, w raporcie pojawi się 
ostrzeżenie o niepotwierdzonych rezerwacjach. Zamknięcie etapu z niepotwierdzonymi rezerwacjami 
spowoduje zwolnienie miejsc zajmowanych przez te rezerwacje. 
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Zasady pracy z dokumentami rekrutacyjnymi  

Temat 1. Zasady przyjmowania wniosków i ich weryfikacja 

Ćwiczenie 1. Co to jest weryfikacja wniosków i czemu służy? 

Weryfikacja wniosków jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu na tym etapie – 
wniosku pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi 
się w centralnej bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzu-
cenie.  

Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. 
Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian we wniosku, 
dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji. 

Wszystkie narzędzia potrzebne do weryfikacji wniosku znajdują się w widoku Kandydaci/Weryfikacja wnio-

sków. 

Jedynie osoba posiadająca uprawnienia do weryfikacji zgłoszeń ma możliwość wykonania poniższej ope-
racji. 

 

Jeżeli opcja „Weryfikacja wniosków” nie jest dostępna, oznacza to, iż etap weryfikacji zgłoszeń nie został 
jeszcze rozpoczęty, został już zamknięty lub użytkownik nie posiada uprawnień do weryfikacji zgłoszeń.  

Ćwiczenie 2. Konstrukcja wniosku 

Standardowy wniosek generowany przez system zawiera następujące dane: 

• kod kreskowy wniosku, 

• numer wniosku kandydata (numer ewidencyjny), 

• identyfikator (login) konta kandydata, 

• data wygenerowania wniosku, 

• lista preferencji, 

• dane osobowe, 

• adres, 

• dane o rodzicach / opiekunach prawnych wraz z adresem i kontaktem, 

• informacje o załącznikach do wniosku (np. pierwszeństwo przyjęcia, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego), 

• oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

• miejsce na podpisy kandydata oraz jego prawnego opiekuna, 
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Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia odpowiednich dokumen-
tów przez szkołę.  

Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie 
jest to tożsame ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę. 
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Ćwiczenie 3. Weryfikacja wniosku 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wniosku w systemie należy dokonać sprawdzenia dostarczonego 
wniosku pod względem formalnym. 
Sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym polega w szczególności na: 

• sprawdzeniu formy dokumentu – czy dokument jest wydrukiem pochodzącym z systemu, 

• sprawdzeniu kompletności dokumentu – czy zawiera wszystkie strony, 

• sprawdzeniu, czy jest on podpisany przez wymagane osoby – na wniosku powinien widnieć 
podpis kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych, 

• sprawdzeniu, czy dokument nie zawiera ręcznych poprawek bądź innych niejasności mogą-
cych być podstawą do kwestionowania jego wiarygodności, 

• sprawdzeniu, czy do dokumentu dołączone zostały wszystkie wskazane na nim załączniki. 

System Nabór Szkoły ponadpodstawowe umożliwia weryfikację wniosku za pomocą: 

• kodu kreskowego, 

• numeru wniosku, 

• numeru PESEL, 

• nazwiska kandydata. 
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Ćwiczenie 4. Weryfikacja za pomocą kodu kreskowego 

Na podstawie danych zgromadzonych na wniosku system wylicza kod kontrolny i drukuje go w postaci 
kodu kreskowego. Kod kreskowy można sczytać z wniosku za pomocą czytnika lub przepisać bezpośred-
nio z wniosku w pole Kod kreskowy. 

 

Aby zweryfikować wniosek przy pomocy czytnika należy kursor myszki ustawić w polu Kod kreskowy, 
następnie sczytać kod kreskowy czytnikiem. Jeśli czytnik został skonfigurowany tak, aby po sczytaniu 
kodu automatycznie wcisnąć klawisz Enter, system automatycznie wywoła przycisk Weryfikuj i wyświetli 
wniosek kandydata. Jeśli nie został odpowiednio skonfigurowany, to po sczytaniu kodu kreskowego 
należy kliknąć przycisk Weryfikuj. 

Wyświetlenie wniosku do weryfikacji powoduje zablokowanie kandydatowi możliwości modyfikacji da-
nych. W związku z tym nie należy pozostawiać wyświetlonego wniosku bez podejmowania operacji na 
nim.  

Jeśli kod kontrolny z wniosku jest zgodny z kodem zapisanym w systemie, wówczas system na wniosku 
kandydata wyświetli informację. 

 

Jeśli kod kontrolny z wniosku nie będzie zgodny z kodem zapisanym w systemie, wówczas system na 
wniosku kandydata wyświetli informację.  
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W sytuacji, gdy kod kontrolny z wniosku nie jest zgodny z kodem zapisanym w systemie należy dokonać 
ręcznej weryfikacji wniosku.  

Weryfikacja polega na porównaniu zawartości dokumentu z danymi wyświetlanymi na ekranie.  

W trakcie weryfikacji należy zwrócić szczególną uwagę na listę preferencji. Jest ona bowiem kluczowym 
elementem z punktu widzenia kandydata, zaś podobne opisy różnych oddziałów mogą zwiększać praw-
dopodobieństwo popełnienia błędu. 

Ćwiczenie 5. Weryfikacja pozostałymi kryteriami 

Aby wyszukać jednocześnie kilka zgłoszeń, należy wyszukiwane dane wpisać kolejno, oddzielając je prze-
cinkami. 

Wybrane wnioski można wyświetlić na dwa sposoby: 

• pojedynczo (klikając przycisk Wyświetl pojedynczo) – na ekranie od razu pojawia się treść 
wniosku do weryfikacji, 

• w formie listy (klikając przycisk Wyświetl jako listę) – na ekranie pojawia się lista nazwisk, 
z której należy wybrać wniosek do weryfikacji. 

 

W przypadku wyświetlenia listy wniosek należy kliknąć na żądane nazwisko kandydata. 

 

System wyświetli wniosek kandydata. 
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Ćwiczenie 6. Akceptacja wniosku 

Jeżeli dane zawarte na dokumencie w całości zgadzają się z danymi wyświetlanymi na ekranie, wniosek 
kandydata należy zaakceptować. Akceptacji wniosku można dokonać na dwa sposoby. Pierwszym spo-
sobem jest dwukrotne sczytanie z wniosku kodu kreskowego, co oznacza akceptację danego wniosku 
oraz potwierdzenie chęci akceptacji.  
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Akceptacji wniosku można dokonać również ręcznie klikając bezpośrednio w systemie przycisk Zaakcep-

tuj. System poprosi o potwierdzenie chęci zaakceptowania wniosku. 

Aby potwierdzić chęć akceptacji wniosku, należy kliknąć przycisk OK. Aby zaniechać akceptowania wnio-
sku, należy kliknąć przycisk Anuluj.  

W przypadku akceptowania wniosku podawanie powodu jego akceptacji jest opcjonalne.  

Skutki zaakceptowania wniosku są następujące: 

• dane zaakceptowane przez szkołę zostają uznane w systemie za wiarygodne, kandydat mo-
że brać udział w dalszej części procesu rekrutacji; 

• kandydat na swoich stronach systemu otrzymuje informację, że jego wniosek został przyjęty 
i zaakceptowany przez szkołę; 

• kandydat traci możliwość modyfikacji danych zawartych we wniosku, w szczególności listy 
preferencji; 

• wniosek kandydata nie jest już dostępny w opcji Weryfikacji wniosków; 

• na listach chętnych do oddziałów kandydat oznaczany jest jako osoba, której wniosek został 
zaakceptowany. 

Ćwiczenie 7. Poprawianie wniosku 

Jeżeli wykryto niezgodność danych prezentowanych na ekranie z dokumentami, osoba weryfikująca 
w Punkcie Naboru może poprawić formularz wniosku kandydata. 

Użytkownik Punktu Naboru powinien poprawić wniosek kandydata tylko w sytuacji, gdy kandydat nie 
może tego dokonać. 

Aby zmodyfikować wpisane dane, należy kliknąć przycisk Popraw znajdujący się w dolnej części tej sekcji 
formularza weryfikacji wniosku. 

System wyświetli zapytanie o chęć wprowadzania poprawek do formularza wniosku kandydata, którą 
należy potwierdzić klikając przycisk OK. 

Następnie pojawi się formularz wniosku kandydata, składający się z dwóch kroków, w formie umożliwia-
jącej modyfikowanie wprowadzonych danych. W pierwszym kroku możliwa jest modyfikacja danych 
osobowych kandydata. W drugim kroku, do którego przechodzi się po kliknięciu przycisku Dalej, możliwa 
jest modyfikacja preferowanych przez kandydata języków obcych, szkół i oddziałów. 
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Modyfikacja wniosku – dane kandydata 

Szczególną uwagę w tym kroku należy zwrócić na opcje związane z pierwszeństwem przyjęcia w przy-
padku równej liczby punktów. Niepoprawne zaznaczenie tych opcji niesie ze sobą konsekwencje w dal-
szym procesie rekrutacji.  

Modyfikacja wniosku - preferencje kandydata 

Modyfikacja preferencji kandydata składa się z trzech sekcji: 

• Preferowane szkoły, 

• Preferowane języki obce, 

• Preferowane oddziały. 

Temat 2. Zasady przyjmowania dokumentów poświadczających 

osiągnięcia i ich weryfikacja 

Ćwiczenie 1. Co to jest weryfikacja osiągnięć? 

Weryfikacja osiągnięć jest to sprawdzenie otrzymanych od kandydata dokumentów (na tym etapie jest 
to oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał lub kopia zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tych doku-
mentów z danymi znajdującymi się w centralnej bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie ich 
zaakceptowanie, poprawienie bądź odrzucenie.  

Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych.  

Od chwili zaakceptowania osiągnięć zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w formula-
rzu osiągnięć, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu 
rekrutacji, w szczególności zaś do wyliczenia kandydatowi punktów rekrutacyjnych. 

Jeżeli opcja ‘Weryfikacja osiągnięć’ nie jest dostępna, oznacza to, iż etap weryfikacji osiągnięć nie został 
jeszcze rozpoczęty, został już zamknięty lub użytkownik nie posiada uprawnień do weryfikacji osiągnięć. 

Ćwiczenie 2. Weryfikacja osiągnięć 

Przed przystąpieniem do weryfikacji osiągnięć w systemie należy dokonać sprawdzenia dostarczonych 
dokumentów pod względem formalnym. 

Sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym polega w szczególności na: 

• sprawdzeniu kompletności dokumentu – czy zawiera wszystkie strony, 

• sprawdzeniu, czy dokument nie zawiera ręcznych poprawek bądź innych niejasności mogą-
cych być podstawą do kwestionowania jego wiarygodności, 

• Następnie należy wyszukać kandydata, którego osiągnięcia będą weryfikowane. Aby wyszu-
kać formularz weryfikacji osiągnięć, należy podać jedną z poniższych danych: 

• numer wniosku, 

• numer PESEL, 

• nazwisko kandydata, 
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• jego identyfikator (login) w systemie. 

Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz. 

 

Po wybraniu kandydata system wyświetli na ekranie osiągnięcia do zweryfikowania. Formularz weryfikacji 

osiągnięć podzielony został na pięć sekcji: 

• sekcja związana z ocenami uzyskanymi na świadectwie, 

• sekcja związana z dodatkowymi informacjami o świadectwie, 

• sekcja związana z wynikami egzaminu ósmoklasisty, 

• sekcja związana z osiągnięciami dodatkowymi, 

• sekcja zawierająca zestaw dostępnych opcji. 

Ćwiczenie 3. Oceny uzyskane na świadectwie 

Pierwsza sekcja formularza związana jest z weryfikacją ocen na świadectwie. 
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W górnej części tej sekcji formularza znajduje się informacja, czyje osiągnięcia będą weryfikowane. 
Przed przystąpieniem do weryfikacji należy upewnić się, że weryfikowane osiągnięcia należą do wła-
ściwego kandydata. 

Może się zdarzyć, że zostanie wyświetlony komunikat o niezaakceptowanym wniosku kandydata. 
W takim wypadku nie należy odstępować od weryfikacji osiągnięć, natomiast należy również zweryfi-
kować wniosek. Etapy dostarczania wniosków oraz dokumentów poświadczających osiągnięcia mogą 
się pokrywać 

.Poniżej znajdują się oceny z poszczególnych przedmiotów. Oceny wyrażone są cyframi z zastosowaniem 
powszechnego sposobu oznaczania: 

• 6 oznacza ocenę celującą, 

• 5 oznacza ocenę bardzo dobrą, 

• 4 oznacza ocenę dobrą, 

• 3 oznacza ocenę dostateczną, 
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• 2 oznacza ocenę dopuszczającą, 

• 1 oznacza ocenę niedostateczną. 

Dla ocen zachowania oznaczenia są następujące: 

• 6 oznacza zachowanie wzorowe, 

• 5 oznacza zachowanie bardzo dobre, 

• 4 oznacza zachowanie dobre, 

• 3 oznacza zachowanie poprawne, 

• 2 oznacza zachowanie nieodpowiednie, 

• 1 oznacza zachowanie naganne. 

Jeżeli przedmiot jest wyszczególniony na świadectwie kandydata jako przedmiot nadobowiązkowy, 
wówczas powinien być on oznaczony stosownym symbolem . 

Oznaczenie, czy przedmiot jest nadobowiązkowy jest bardzo ważne, ponieważ ocena z takiego przedmio-
tu nie może być brana pod uwagę przy przeliczaniu punktów z przedmiotów punktowanych.  

Ćwiczenie 4. Dodatkowe informacje o świadectwie 

Oprócz sprawdzenia poprawności ocen należy zwrócić uwagę, czy weryfikowane świadectwo jest świa-
dectwem z wyróżnieniem. System oprócz słownej informacji o tym fakcie, prezentuje biało-czerwony 
pasek w górnej części formularza.  

Informacja o świadectwie z wyróżnieniem jest bardzo ważna, ponieważ za takie osiągnięcie przewidziane 
są dodatkowe punkty.  Poza tym wyświetlana jest informacja o tym, ile kompletów dokumentów powi-
nien dostarczyć kandydat. Jeżeli kandydat dostarczył mniejszą liczbę świadectw niż wskazano, należy 
przejść do ekranu rezygnacji. 

 

Ćwiczenie 5. Rezygnacja z wybranej szkoły 

W przypadku, gdy kandydat dostarczył mniejszą liczbę kompletów dokumentów niż wskazana w syste-
mie, należy dokonać procedury rezygnacji z wybranej szkoły.  
Na podstawie deklaracji kandydata należy zaznaczyć, z której z wybranych szkół rezygnuje poprzez za-
znaczenie pola znajdującego się przy nazwie danej szkoły. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej. 

Rezygnacja ze szkoły oznacza również rezygnację z kandydowania do wszystkich prowadzonych przez nią 
oddziałów. 

 

Rezygnacja ze szkoły pierwszego wyboru sprawia, iż użytkownik Punktu Naboru wprowadzający informa-
cję o rezygnacji traci możliwość weryfikacji osiągnięć danego kandydata. Należy więc wydać kandydatowi 
jego dokumenty. Kandydat musi się udać z odpowiednią liczbą kompletów dokumentów do szkoły, która 
będzie odtąd jego szkołą pierwszego wyboru. 
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Istnieje również możliwość odtworzenia oryginalnej listy preferencji danego kandydata. Aby tego doko-
nać, należy kliknąć przycisk Przywróć oryginalną listę preferencji kandydata. System wyświetli zapytanie 
o chęć przywrócenia oryginalnej listy, którą należy potwierdzić. 

Oryginalna lista preferencji jest to lista zapisana w systemie w momencie rozpoczęcia etapu weryfikacji 
osiągnięć. Po przywróceniu tej listy niemożliwe jest odzyskanie poprzedniej listy preferencji. Należy więc 
używać tej opcji tylko w przypadku absolutnej konieczności. 

 

Ćwiczenie 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Trzecia sekcja formularza weryfikacji osiągnięć związana jest z wynikami egzaminu ósmoklasisty.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zapisane są w postaci punktów uzyskanych za poszczególne jego części: 
część humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. 

Ćwiczenie 7. Osiągnięcia dodatkowe 

Czwarta sekcja formularza weryfikacji osiągnięć związana jest z osiągnięciami dodatkowymi. 

 

Osiągnięcia mogą pochodzić z dwóch źródeł: 

• zamkniętej listy osiągnięć, 

• otwartej listy osiągnięć. 

Zamknięta lista osiągnięć obejmuje osiągnięcia zdefiniowane przez kuratorium oświaty dla danego typu 
osiągnięć (np. konkurs w piłce nożnej dla typu „Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiato-
wym”). Listy tej nie można uzupełniać o inne osiągnięcia. 

Lista otwarta obejmuje wszelkie osiągnięcia, które można zaliczyć do danego typu osiągnięć, przy czym 
lista tych osiągnięć nie została zdefiniowana przez kuratorium oświaty. 
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Przede wszystkim należy pamiętać, iż w procesie rekrutacji, przy punktacji, mogą być brane pod uwagę 
jedynie osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Po drugie należy zwrócić uwagę, czy w odpowiednie pola wpisane są właściwe typy konkursów (przykła-
dowym błędem może być wpisanie konkursu przedmiotowego w pole przeznaczone dla konkursów 
sportowych i artystycznych). 

System przydziela punkty na podstawie istnienia każdego zaakceptowanego wpisu o osiągnięciach 
(oczywiście w ramach narzuconych, obowiązujących przepisów oświatowych dotyczących zasad rekruta-
cji). System nie ma możliwości sprawdzania treści wpisu – ten obowiązek spoczywa na osobie weryfiku-
jącej osiągnięcia w Punkcie Naboru.  

Zatem przy weryfikacji osiągnięć dodatkowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• sprawdzenie, czy określony typ konkursu wpisany jest w odpowiednie pole dla niego prze-
znaczone; 

• sprawdzenie, czy konkurs spełnia wymagania określonego typu (np. czy jest to konkurs 
sportowy lub artystyczny, bądź czy jest to konkurs na odpowiednim szczeblu); 

• jeżeli konkurs ma pochodzić z zamkniętej listy konkursów, należy sprawdzić, czy rzeczywi-
ście z niej pochodzi. 

Każde osiągnięcie dodatkowe pozostawione na akceptowanym formularzu osiągnięć jest traktowane, ja-
ko osiągniecie, za które będą przyznane punkty rekrutacyjne, stosownie do obowiązujących przepisów 
oświatowych dotyczących zasad rekrutacji. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na akceptowane osiągnięcia dodatkowe! 

Ćwiczenie 8. Opcje  

Piąta sekcja formularza osiągnięć zawiera zestaw opcji możliwych do wykonania na danym formularzu 
osiągnięć: 

• Akceptacja osiągnięć – przycisk Zaakceptuj, 

• Poprawienie osiągnięć – przycisk Popraw, 

• Odrzucenie osiągnięć – przycisk Odrzuć, 

• Pozostawienie osiągnięć bez zmian – przycisk Zakończ. 

 

Akceptacja osiągnięć 

Jeżeli wszystkie dane wyświetlane na ekranie zgadzają się z dokumentami, wszystkie wpisane osiągnięcia 
są poprawnie wpisane i powinny być za nieprzyznane punkty, należy osiągnięcia zaakceptować. 

Aby zaakceptować osiągnięcia, należy kliknąć przycisk Zaakceptuj znajdujący się w dolnej części tej sekcji 
formularza weryfikacji osiągnięć (podanie powodu akceptacji osiągnięć jest opcjonalne) i potwierdzić 
chęć zaakceptowania osiągnięć kandydata. Skutki akceptacji osiągnięć są następujące: 
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• wszystkie wprowadzone dane zostają uznane w systemie za wiarygodne, 

• na podstawie zaakceptowanych ocen, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięć do-
datkowych automatycznie i o dokonaniu akceptacji system wylicza kandydatowi punkty do 
każdego z oddziałów na jego liście preferencji, 

• kandydat traci możliwość modyfikowania formularza osiągnięć, 

• osiągnięcia kandydata przestają być dostępne do weryfikacji dla Punktu Naboru w opcji We-

ryfikacja osiągnięć, 

• Punkt Naboru traci możliwość poprawiania osiągnięć, 

• kandydat na swoich stronach internetowych systemu otrzymuje informację o fakcie zaak-
ceptowania przez Punkt Naboru osiągnięć oraz o liczbie punktów, jaka została mu przyznana 
do każdego z oddziałów na jego liście preferencji. 

Poprawianie osiągnięć 

Jeżeli wykryto niezgodność danych prezentowanych na ekranie z dokumentami lub na listach osiągnięć 
dodatkowych znajdują się osiągnięcia, które nie dają kandydatowi prawa do uzyskania punktów rekruta-
cyjnych, osoba weryfikująca w Punkcie Naboru może poprawić formularz osiągnięć kandydata. 

Aby zmodyfikować wpisane osiągnięcia, należy kliknąć przycisk Popraw znajdujący się w dolnej części tej 
sekcji formularza weryfikacji osiągnięć. 

System wyświetli zapytanie o chęć wprowadzania poprawek do formularza osiągnięć kandydata, którą 
należy potwierdzić klikając przycisk OK. 

Następnie pojawi się formularz osiągnięć kandydata w formie umożliwiającej modyfikowanie wprowa-
dzonych danych. Aby zapobiec pomyłkom w górnej części formularza znajduje się informacja, do którego 
kandydata formularz ten należy. 

Należy wprowadzić żądane zmiany (na przykład usunąć nadmiarowe konkursy z list). 

Po dokonaniu wszystkich potrzebnych modyfikacji kliknąć przycisk Zapisz. Aby pozostawić formularz bez 
zmian, należy kliknąć przycisk Odrzuć zmiany. 

Po zapisaniu zmian system powróci do formularza weryfikacji osiągnięć. Należy wówczas sprawdzić, czy 
wszystkie dane są poprawne, a następnie podjąć decyzję o akceptacji osiągnięć.  

Poprawianie osiągnięć możliwe jest jedynie do momentu ich zaakceptowania.  

Odrzucenie osiągnięć 

System umożliwia również odrzucenie formularza osiągnięć, jeśli weryfikujący uzna, że zawiera on błędy. 
Odrzucenie to przebiega analogicznie do odrzucenia formularza aplikacyjnego (wniosku). Z opcji tej po-
winno się jednak korzystać tylko wówczas, gdy terminarz rekrutacji gwarantuje, iż kandydat będzie miał 
możliwość zapoznania się z informacją o odrzuceniu osiągnięć i czas na podjęcie odpowiednich działań. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zazwyczaj okres dostarczania świadectw i zaświadczeń o wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego oraz ich weryfikacji jest stosunkowo krótki. Zatem w przypadku wykrycia błędów 
w formularzu osiągnięć zalecane jest jego poprawienie i zaakceptowanie, nie zaś odrzucanie.  

Aby odrzucić osiągnięcia, należy kliknąć przycisk Odrzuć znajdujący się w dolnej części tej sekcji formula-
rza weryfikacji osiągnięć. 

System wyświetli zapytanie o chęć odrzucenia osiągnięć kandydata, którą należy potwierdzić przyciskiem 

OK. 
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Pozostawianie osiągnięć bez zmian 

Aby pozostawić wyświetlony formularz osiągnięć bez zmian, należy kliknąć przycisk Zakończ znajdujący 
się w dolnej części tej sekcji formularza weryfikacji osiągnięć. 

Jeżeli nie zamierzamy dokonywać jego weryfikacji bezwzględnie należy zakończyć weryfikację. 

 

Po zweryfikowaniu przez Punkt Naboru wszystkich dostarczonych do niego dokumentów, należy za-
mknąć etap weryfikacji osiągnięć. Zamykanie etapów zostało opisane w części dotyczącej obowiązków 
Administratora Punktu Naboru. 

Temat 3. Potwierdzanie woli po zakwalifikowaniu  

 Lista zakwalifikowanych, a potem listy przyjętych dostępne będą po przeprowadzeniu przydziału. 

Przydział do oddziałów następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru. Po 
dokonaniu przydziału każdy Punkt Naboru powinien pobrać z systemu listy zakwalifikowanych do przyję-
cia do oddziałów prowadzonych przez podległe sobie szkoły. Następnie po potwierdzeniu woli podjęcia 
nauki przez kandydata Punkt Naboru powinien pobrać z systemu listy przyjętych do oddziałów prowa-
dzonych przez podległe sobie szkoły. 

Ćwiczenie 1. Pobieranie list zakwalifikowanych 

Każdy użytkownik Punktu Naboru może wyświetlić szczegółowe informacje o listach zakwalifikowanych. 
Aby tego dokonać, należy wybrać widok Nabór/Oddziały planowane, a następnie w sekcji Kryteria wyboru 
wybrać z rozwijanych list nazwę szkoły prowadzącej dany oddział i żądany oddział. Następnie należy 
kliknąć zakładkę Listy, a następnie Zakwalifikowani. 

Zostanie wyświetlony ekran podzielony na dwie sekcje: 

• Ustawienia wyświetlania, 

• Eksport, 

• Dodaj nowego kandydata.-tylko podczas trwania etapu Aktualizacja danych. 

Dane wyświetlone na liście zakwalifikowanych/przyjętych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moż-
liwe jest ich przefiltrowanie poprzez wskazanie w sekcji Ustawienia wyświetlania odpowiednich parame-
trów i kliknięcie przycisku Zmień widoczność. Lista zakwalifikowanych/przyjętych może być przefiltrowana 
według następujących parametrów: 

• preferencje – pozycja danego oddziału na liście preferencji określonego kandydata. Możliwe 
jest wskazanie jednej konkretnej preferencji, np. wyświetlone mają być tylko dane kandyda-
tów z pierwszej preferencji, 

• numer systemowy kandydata, 

• nazwisko i imię kandydata, 

• liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do danego oddziału, 

• rodzaj rejestracji – wśród danych kandydatów do oddziału wyświetlana zostanie informacja: 
„Rejestrowany samodzielnie” lub „Rejestrowany przez gimnazjum”, 

• potwierdzenie woli – informacja, czy kandydat potwierdził wolę podjęcia nauki w oddziale, 
do którego został zakwalifikowany; tzn. czy dostarczył oryginały wymaganych dokumentów, 
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• wybrane języki – lista języków, jakich zakwalifikowany kandydat chciałby się uczyć wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania każdego z nich, 

Wskazanie preferowanych języków przez kandydata w trakcie wyboru preferencji jest nieobowiązkowe. 
W związku z tym w kolumnie Wybrane języki na liście zakwalifikowanych do oddziału część pozycji może 
pozostać pusta. 

 

Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista zakwalifikowanych lub przyjętych do od-
działu. 

 

Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 

Istnieje możliwość posortowania tak przefiltrowanej listy według któregoś ze wskazanych parametrów: 

• Numer systemowy, 

• Nazwisko i imię, 

• Liczba punktów. 

Aby tego dokonać, należy kliknąć nazwę wskazanego parametru w nagłówku listy zakwalifikowanych lub 
przyjętych. System posortuje dane znajdujące się na liście, np. wyświetli dane kandydatów w kolejności 
alfabetycznej ich nazwisk. 

Tak przygotowaną listę można wyeksportować przy użyciu opcji znajdujących się w sekcji Eksport. Należy 
wskazać format (CSV, HTML, SOU lub ZOU) i stronę kodową pliku wynikowego (windows-1250, ISO 
8859-2 lub UTF-8), a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. 
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Plik wynikowy będzie zawierał dane w identycznej kolejności i zakresie, jak lista wyświetlona w danym 
momencie w systemie. 

Ćwiczenie 2. Eksport list zakwalifikowanych lub przyjętych do programu 
Sekretariat Optivum 

Listy zakwalifikowanych/przyjętych wraz ze szczegółowymi danymi o wszystkich zakwalifikowanych 
uczniach można w prosty sposób przekazać do programu Sekretariat Optivum. 

Ćwiczenie 3. Szyfrowanie danych 

Do wymiany danych między systemem Nabór Szkoły ponadpodstawowe a programem Sekretariat 
Optivum służy format ZOU (zakodowany opis ucznia). Pliki ZOU powstają w wyniku zaszyfrowania da-
nych eksportowanych z systemu kluczem szyfrującym danego użytkownika. W trakcie ich importu do 
programów lokalnych konieczne będzie ich rozkodowanie. Opcja rozkodowania importowanych danych 
jest integralną funkcja wyżej wymienionych programów. 

Pliki pobrane z systemu przez danego użytkownika mogą być poprawnie rozkodowane w programie Se-
kretariat Optivum wyłącznie kluczem szyfrującym tego samego użytkownika. Próba wykorzystania przy 
imporcie zaszyfrowanych plików innego klucza spowoduje niemożność ich rozkodowania, przez co nie 
będą one mogły być odczytane. 

Klucz służący szyfrowaniu danych jest to ciąg 8 znaków. Generowany jest on automatycznie w momencie 
tworzenia konta i dostarczany użytkownikowi wraz z identyfikatorem i hasłem. Możliwe jest również 
sprawdzenie aktualnej postaci klucza.  

Aby tego dokonać, należy wybrać widok Strona główna/Moje konto. W dolnej części wyświetlonego formu-
larza znajduje się sekcja zatytułowana Klucz SOU. W polu Aktualne hasło należy wpisać swoje bieżące ha-
sło, a następnie kliknąć odnośnik Sprawdź, znajdujący się poniżej tego pola. 

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie, w polu Klucz SOU wyświetlona zostanie aktualna postać 
klucza. 

Każdorazowa zmiana hasła dokonana przez użytkownika powoduje wygenerowanie nowego klucza SOU. 

 

 

Pobieranie danych 

Przekazanie danych do programu Sekretariat Optivum polega na zapisaniu do pliku danych przekazanych 
przez system Nabór Szkoły ponadpodstawowe (eksport) oraz pobranie z tego pliku danych przez pro-
gramy lokalne (import).  

Aby pobrać plik w formacie ZOU należy wyświetlić listę zakwalifikowanych. 
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Następnie w sekcji Eksport należy wybrać format „ZOU” i kliknąć przycisk Eksportuj. Możliwe jest otwarcie 
lub zapisanie pliku na dysku. Należy wybrać drugą opcję. 

Ćwiczenie 4. Pobieranie list przyjętych 

Każdy użytkownik Punktu Naboru może wyświetlić szczegółowe informacje o listach przyjętych. Aby tego 
dokonać, należy wybrać w głównym menu pozycję Oddziały planowane, a następnie w sekcji Kryteria wyboru 
wybrać z rozwijanych list nazwę szkoły prowadzącej dany oddział i żądany oddział. Następnie należy 
kliknąć zakładkę Listy, a następnie Przyjęci. 

Zostanie wyświetlony ekran podzielony na trzy sekcje: 

• Ustawienia wyświetlania, 

• Eksport, 

• Dodaj nowego kandydata. 

Dane wyświetlone na liście przyjętych mają charakter wyłącznie informacyjny. Możliwe jest ich przefil-
trowanie poprzez wskazanie w sekcji Ustawienia wyświetlania odpowiednich parametrów i kliknięcie przy-
cisku Zmień widoczność. Lista przyjętych może być przefiltrowana według następujących parametrów: 

• numer systemowy kandydata, 

• nazwisko i imię kandydata, 

• liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do danego oddziału, 

• wybrane języki – lista języków, jakich zakwalifikowany kandydat chciałby się uczyć wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania każdego z nich, 

• tryb przyjęcia – informacja, czy kandydat został przyjęty w ramach przydziału czy 
w rekrutacji dodatkowej lub uzupełniającej. 

Wskazanie preferowanych języków przez kandydata w trakcie wyboru preferencji jest nieobowiązkowe. 
W związku z tym w kolumnie Wybrane języki na liście zakwalifikowanych do oddziału część pozycji może 
pozostać pusta. 

 

Na podstawie wskazanych parametrów wyświetlana jest lista przyjętych do oddziału. 

Istnieje możliwość usunięcia kandydata z listy przyjętych poprzez kliknięcie przycisku odpowiadającego 
mu przycisku x znajdującego się w prawej części listy. Przycisk do usuwania z listy przyjętych dostępny 
jest w czasie trwania etapu Aktualizacja danych. 
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Aby wyświetlić pełne informacje o kandydacie, należy kliknąć jego nazwisko i imię na liście. 

Listę przyjętych można wyeksportować przy użyciu opcji znajdujących się w sekcji Eksport. Należy wska-
zać format (CSV, HTML, SOU lub ZOU) i stronę kodową pliku wynikowego (windows-1250, ISO 8859-2 
lub UTF-8), a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. 

Eksport realizowany jest tylko i wyłącznie dla wskazanego oddziału. W przypadku chęci eksportu całej li-
sty kandydatów przyjętych należy skorzystać z opcji Eksportuj przyjętych. Sposób eksportu całej listy kan-
dydatów przyjętych opisany jest w rozdziale Eksport przyjętych. 

 

Plik wynikowy będzie zawierał dane w identycznej kolejności i zakresie, jak lista wyświetlona w danym 
momencie w systemie. 

Listy przyjętych, wraz ze szczegółowymi danymi o wszystkich przyjętych uczniach można w prosty spo-
sób przekazać do programu Sekretariat Optivum. 

Ćwiczenie 5. Szyfrowanie danych 

Do wymiany danych między systemem Nabór Szkoły ponadpodstawowe a programem Sekretariat 
Optivum służy format ZOU (zakodowany opis ucznia). Pliki ZOU powstają w wyniku zaszyfrowania da-
nych eksportowanych z systemu kluczem szyfrującym danego użytkownika. W trakcie ich importu do 
programów lokalnych konieczne będzie ich rozkodowanie. Opcja rozkodowania importowanych danych 
jest integralną funkcja wyżej wymienionych programów. 

Pliki pobrane z systemu przez danego użytkownika mogą być poprawnie rozkodowane w programie Se-
kretariat Optivum wyłącznie kluczem szyfrującym tego samego użytkownika. Próba wykorzystania przy 
imporcie zaszyfrowanych plików innego klucza spowoduje niemożność ich rozkodowania, przez co nie 
będą one mogły być odczytane. 

Klucz służący szyfrowaniu danych jest to ciąg 8 znaków. Generowany jest on automatycznie w momencie 
tworzenia konta i dostarczany użytkownikowi wraz z identyfikatorem i hasłem. Możliwe jest również 
sprawdzenie aktualnej postaci klucza.  

Aby tego dokonać należy wybrać opcję Moje konto. W dolnej części wyświetlonego formularza znajduje 
się sekcja zatytułowana Klucz SOU. W polu Aktualne hasło należy wpisać swoje bieżące hasło, a następnie 
kliknąć odnośnik Sprawdź, znajdujący się poniżej tego pola. 

Jeżeli hasło zostało wprowadzone poprawnie, w polu Klucz SOU wyświetlona zostanie aktualna postać 
klucza. 

Każdorazowa zmiana hasła dokonana przez użytkownika powoduje wygenerowanie nowego klucza SOU. 
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Pobieranie danych 

Przekazanie danych do programu Sekretariat Optivum polega na zapisaniu do pliku danych przekazanych 
przez system Nabór Szkoły ponadpodstawowe (eksport) oraz pobranie z tego pliku danych przez pro-
gramy lokalne (import).  

Aby pobrać plik w formacie ZOU należy wyświetlić listę przyjętych. 

Następnie w sekcji Eksport należy wybrać format „ZOU” i kliknąć przycisk Eksportuj. Możliwe jest otwarcie 
lub zapisanie pliku na dysku. Należy wybrać drugą opcję. 

Ćwiczenie 6. Eksport przyjętych 

Mechanizm eksportu przyjętych umożliwia eksport uczniów przyjętych do konkretnej szkoły ponadpod-
stawowej. Eksport ten jest realizowany w formacie SOU. W celu eksportu listy osób przyjętych do kon-
kretnej jednostki oświatowej należy przejść do widoku Zestawienia/Eksportuj przyjętych z rozwijalnej listy 
wskazać jednostkę, następnie kliknąć przycisk Eksportuj  

W taki sposób wygenerowany plik można zaimportować do programu Sekretariat Optivum lub Ucznio-
wie Optivum NET. 
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Przygotowanie raportów z aplikacji 

Temat 1. Raporty dostępne w aplikacji 

System Nabór Szkoły ponadpodstawowe udostępnia szereg raportów dotyczących rekrutacji. Znajdują 
się one w widoku Zestawienia/Raporty 

Aby pobrać raport, w pierwszej kolejności należy wybrać w sekcji Tematyka raportu z rozwijanej listy żąda-
ną tematykę raportu.  

Dostępne są następujące tematyki: 

• Kandydaci - zawiera dane dotyczące kandydatów; 

• Kandydaci (lekki) - zawiera mniejszy zakres danych niż raport Kandydaci, jednak generuje się 

szybciej; 

• Przyjęci - zawiera informacje dotyczące kandydatów znajdujących się na listach przyjętych; 

• Nieprzyjęci - zawiera informacje dotyczące kandydatów, który w danym momencie nie znajdują 

się na żadnej liście przyjętych; 

• Oddziały - zawiera informacje o oddziałach znajdujących się w systemie; 

• Szkoły ponadpodstawowe- zawiera informacje o szkołach ponadpodstawowych znajdujących 

się w systemie; 

• Rezerwacje - zawiera informacje o wprowadzanych przez szkołę rezerwacjach miejsc na listach 

przyjętych; 

• Szkoły  - zawiera informacje o szkołach podstawowych  znajdujących się w systemie; 

• Punkty Naboru - zawiera informacje o punkcie naboru znajdującym się w systemie 

• Wolne miejsca – zawiera informacje o wolnych miejscach w systemie.  
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Następnie należy wskazać przedmiot raportu poprzez wybór z rozwijanej listy (zależnej od wybranej 
tematyki raportu) i kliknąć przycisk Utwórz raport. 

Możliwe jest zawężenie listy tematów raportu przypisanych konkretnym jednostkom, które można wska-
zać poprzez wybór z rozwijanej listy (sekcja Przedmiot raportu). Pominięcie wyboru jednostek nadrzędnych 
dla szukanego organu z rozwijanej listy spowoduje wyświetlenie na listach wszystkich jednostek dostęp-
nych w systemie. 

 

Wybranie opcji Punkty Naboru w sekcji Tematyka raportu spowoduje wyświetlenie w sekcji Przedmiot raportu 
jedynie Punktu Naboru, którego użytkownik ze swojego konta pobiera raport. 

 

W menu Raporty/Tematyka raportu można pobrać raport o nazwie Nieprzyjęci. W raporcie tym będą 
uwzględnieni kandydaci, którzy kandydowali, czyli mieli wybrane preferencje (w postepowaniu właści-
wym lub uzupełniającym) w odniesieniu do wybranej pozycji w polu Przedmiot raportu  i nie zostali do 
niego przyjęci. 
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Temat 2. Przeglądanie i pobieranie raportów dotyczących 

symulacji przydziału w aplikacjach źródłowych 

W źródłowych aplikacjach naborowych istnieje możliwość przeglądania szeregu statystyk oraz pobiera-
nia raportów. 

Wszystkie statystyki dostępne są w sekcji Nabór/Przydział - jak na poniższym zrzucie ekranowym: 

 

Ćwiczenie 1. Przeglądanie sekcji Wyniki ostatniej tury 

Sekcja Wyniki ostatniej tury zawiera informacje o wynikach ostatnio przeprowadzonej tury symulacji przy-
działu. W nagłówku sekcji, w okrągłych nawiasach widnieje numer tury, której wyniki są prezentowane. 

Wyświetlane są następujące informacje: 

• data rozpoczęcia i zakończenia tury, 

• liczba kandydatów: zakwalifikowanych do przydziału, 

• Sekcja Liczba kandydatów zawiera informacje:  

o liczba kandydatów przydzielonych do tego OP, 

o liczba kandydatów przydzielonych do innego OP, 
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o liczba kandydatów przydzielonych łącznie, 

• liczba kandydatów nieprzydzielonych, 

• Sekcja Liczba miejsc, 

o całkowita,  

o zarezerwowanych,  

o wolnych – w nawiasach prezentowany jest udział procentowy poszczególnych grup, 

• liczba uruchamianych oddziałów – ogólna liczba oddziałów o niezerowej liczebności całko-
witej. 
 

W tym miejscu aplikacji można obejrzeć także statystyki wcześniejszych tur oraz pobrać raport dotyczący 

wszystkich tur (w formacie PDF). 

Ćwiczenie 2. Korzystanie z opcji Narzędzia przydziałowe 

Wszystkie narzędzie przydziałowe w systemie źródłowym służą tylko do odczytu i pobierania raportów. 

Nie ma tutaj możliwości modyfikacji.  

UWAGA! Wszelkich modyfikacji należy dokonywać w Zbiorczym Korektorze Przydziału.  

W zakładce korektora przydziału, poniżej tabeli (pojawiającej się po wybraniu żądanych parametrów 
w filtrach) dostępne są następujące elementy: 

• Protokół różnic – zawiera zestawienie wszystkich oddziałów wraz z liczebnością miejsc, które 
były ustawione podczas zerowego przydziału oraz liczebnościami aktualnymi (na moment 
pobrania raportu). Raport stanowi zestawienie informacyjne, o ile zostały zmodyfikowane 
liczebności całkowite oddziałów od momentu rozpoczęcia symulacji. 

• Raport o zawodach – zawiera zestawienie wszystkich zawodów nauczanych w technikach i ZSZ 
wraz ze statystykami następujących wielkości: liczba miejsc, liczba zakwalifikowanych, liczba 
wolnych miejsc, liczba oddziałów oferujących, liczba szkół oferujących, liczba OP oferują-
cych, liczba potencjalnych kandydatów. 

Statystyki 

W celu ułatwienia podejmowania decyzji podczas korygowania parametrów sieci system prezentuje 
zestawienia wybranych parametrów w formie statystyk. 

Zestawienia dotyczą ostatnio wykonanego przydziału. Zmiana parametrów sieci bez przeprowadzenia 
operacji przydziału nie wpłynie na prezentowane w statystykach zestawienia liczbowe. 

Statystyki dostępne są w panelu Narzędzia przydziałowe po wybraniu kolejno zakładek Sieć i Statystyki. Są 
one prezentowane w formie liczbowej. 

Dostępne są następujące zestawienia: 

• Łączna liczba miejsc – z podziałem na typy szkół, 

• Podział zakwalifikowanych uczniów na typy szkół, 

• Łączna liczba oddziałów – z podziałem na typy szkół. 

• Dla poszczególnych typów szkół dostępne są następujące zestawienia: 

• Liczba miejsc, 

• Liczba zakwalifikowanych, 

• Liczba rezerwacji, 
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• Liczba wolnych miejsc. 

Zakwalifikowani 

Oprócz opisanych wyżej statystyk dodatkowym ułatwieniem w podejmowaniu decyzji odnośnie korekty 

parametrów sieci są zestawienia dotyczące kandydatów zakwalifikowanych w wyniku przydziału. 

Zestawienia te dostępne są po wybraniu w panelu Narzędzia przydziałowe zakładki Zakwalifikowani i są pre-
zentowane w formie liczbowej. 

Informacje o zakwalifikowanych kandydatach obejmują następujące zestawienia: 

• Rozkład liczby wybranych szkół, 

• Rozkład liczby wybranych preferencji, 

• Rozkład punktów w LO (liceach ogólnokształcących), 

• Rozkład punktów w T (technikach), 

• Rozkład punktów w ZSZ (Szkołach branżowych I stopnia), 

• Rozkład średniej punktów. 

Niezakwalifikowani 

Kolejnym ułatwieniem w podejmowaniu decyzji odnośnie korekty parametrów sieci są zestawienia doty-
czące kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych w wyniku przydziału. 

Zestawienia te dostępne są po wybraniu w panelu Narzędzia przydziałowe zakładki Niezakwalifikowani i są 
prezentowane w formie liczbowej. 

Informacje o niezakwalifikowanych kandydatach obejmują następujące zestawienia: 

• rozkład liczby wybranych szkół, 

• rozkład liczby wybranych preferencji, 

• rozkład średniej punktów. 
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