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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „E-rekrutacja. Korzystanie z systemu Nabór Bursy VULCAN”. 

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: 

• zakładać konta użytkowników systemu, 

• wprowadzać oferty placówki oraz wnioski o przyjęcie do placówki, 

• prowadzić rekrutację za pomocą systemu, w tym rekrutację uzupełniającej, 

• korzystać z raportów, list zakwalifikowanych i przyjętych do analizy wyników, 

• pobierać listy dzieci przyjętych i zakwalifikowanych. 

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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Poznanie podstawowych zasad korzystania z systemu 

Nabór Bursy VULCAN 

Temat 1. Zasady logowania oraz odzyskiwania dostępu 

Ćwiczenie 1. Jak zalogować się do programu?/ 

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, należy posiadać unikalny login oraz hasło. Zazwyczaj są one przekazy-
wane użytkownikom podczas szkoleń z zakresu przeprowadzania procesu naborowego.  

Login użytkownika jest przypisany na stałe, natomiast hasło przekazane do pierwszego logowania można 
zmienić. W zależności od konfiguracji programu okno zmiany hasła może pojawić się automatycznie zaraz 
po pierwszym zalogowaniu. Jeżeli aplikacja nie wymusi zmiany hasła podczas pierwszego logowania, użyt-
kownik może zmienić je samodzielnie poprzez zakładkę Moje konto. 

Ćwiczenie 2. Jak zmienić hasło dostępu? 

Każdy użytkownik może zmodyfikować swoje dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W celu zmia-
ny parametrów dotyczących konta użytkownika należy z głównego menu wybrać zakładkę Strona główna, 
następnie wskazać ikonę Moje konto w górnym menu. W sekcji Dane podstawowe należy wybrać przycisk 
Zmień. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk Zapisz. 

Aby zmienić hasło należy w sekcji Informacje o koncie wybrać przycisk Zmień hasło. 

W oknie zmiany hasła jest wyświetlana informacja o liczbie i rodzaju znaków dopuszczalnych w haśle zgodnie 
z wartością parametrów logowania opisanych w konfiguracji systemu. Domyślnie hasło musi składać się 
z minimum 8 znaków, z których przynajmniej jeden jest znakiem specjalnym (czyli np.: ! @ # ? $ &) lub cyfrą, 
jeden wielką i jeden małą literą. 

 



8 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

Jeżeli użytkownik zapomni hasło, będzie ono mogło zostać zmienione przez użytkownika w jednostce orga-
nizacyjnej umieszczonej wyżej w hierarchii wdrożenia.  

Hasło może być zmienione: 

 dla rodzica - przez szkołę pierwszego wyboru lub poprzez funkcję przypominania hasła na adres  
e-mail, 

 dla użytkownika jednostki – przez organ prowadzący, 

 dla użytkowników organu prowadzącego- przez administratora. 

Temat 2. Zakładanie kont użytkowników 

Ćwiczenie 1. Tworzenie kont użytkowników 

Aby utworzyć nowe konto należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Strona główna/Użytkownicy. 

2. W prawym panelu okna w sekcji Użytkownicy kliknąć przycisk Dodaj. 

3. W wyświetlonym oknie uzupełnić wszystkie informacje - wybrać z listy rolę użytkownika, jednostkę 
i jeśli dane są poprawne kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Temat 3. Przebieg procesu naboru przy użyciu aplikacji Nabór 

Żłobki  

Aplikacja Nabór Bursy VULCAN wraz z aplikacjami Nabór – Żłobki, Nabór – Przedszkola, Nabór – Szkoły pod-
stawowe, oraz Nabór – Szkoły ponadgimnazjalne stanowi część systemu vEdukacja. Aplikacja Nabór Bursy 
VULCAN służy do przeprowadzenia naboru dzieci do burs. Zapewnia rodzicom możliwość zapoznania się 
z ujednoliconą ofertą edukacyjną, umożliwia zgłoszenie dziecka do naboru, a także pozwala na szybki do-
stęp do wyników rekrutacji. Po stronie jednostek oraz organu prowadzącego aplikacja umożliwia uporząd-
kowanie i nadzorowanie całego procesu rekrutacji. 
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Aplikacja zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych danych. Każdy użytkownik aplikacji 
posiada indywidualne imienne konto. Przesyłane dane są szyfrowane, a serwery chronione specjalnymi 
systemami zabezpieczeń. 

 Etapy prac są to określone zadania, które należy wykonać w czasie przewidzianym przez harmonogram. 
Proces naboru zbudowany jest z następujących kolejno po sobie etapów, np. wprowadzanie oferty burs czy 
rejestracja i weryfikacja wniosków kandydatów. 

Proszę pamiętać o tym, że w wielu przypadkach nie ma możliwości wykonania czynności właściwych dla 
etapu, który zgodnie z harmonogramem powinien właśnie trwać, jeśli którykolwiek z punktów naboru nie 
zamknął jeszcze poprzedniego etapu prac.  

Za otwarcie etapu prac na poziomie całego naboru odpowiada osoba wdrażająca program. Po wykonaniu 
niezbędnych prac przez wszystkie jednostki, etapy prac zamykane są na wzór piramidy – od burs, poprzez 
organ prowadzący, na osobie wdrażającej program kończąc. Oznacza to, że po zakończeniu pracy (wykona-
niu wszystkich czynności/wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych) należy zamknąć etap, sygnalizując 
to organowi prowadzącemu. Po globalnym zamknięciu etapu nie ma już możliwości dokonania modyfikacji 
niektórych danych. 

Ważne jest przestrzeganie terminów zamykania poszczególnych etapów, ponieważ po zakończeniu niektó-
rych etapów nie ma już możliwości powrotu do stanu z danego etapu.  
Niektóre operacje wykonane przez system są nieodwracalne. 
W przypadku konieczności edycji danych po zamknięciu etapu należy zwrócić się do organu prowadzącego. 

Temat 4. Korzystanie z funkcji komunikatów oraz plików 

do pobrania 

Ćwiczenie 1.  Pobieranie plików 

Aby pobrać plik udostępniony przez wdrożeniowca należy: 

1. W górnym menu kliknąć pozycje Strona główna/Pliki do pobrania. 

2. W prawym panelu, w wierszu wybranego pliku kliknąć przycisk Pobierz. 

 

Ćwiczenie 2. Dodawanie plików 

Aby dodać nowy plik do pobrania należy: 

1. W menu kliknąć ikonę Pliki do pobrania. 

2. W prawym panelu kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić pola formularza oraz wczytać docelowy plik – zatwierdzić publikację przyciskiem Zapisz. 
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Dodawany przez organ prowadzący plik do pobrania może być opublikowany jako: Widoczny dla wszystkich lub 
Widoczny tylko z poziomu aplikacji wewnętrznej. Dopuszczalne formaty plików to: PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, PPT, 
PPTX, MP4. 

Ćwiczenie 3.  Odczytywanie komunikatów 

Zakładka umożliwia odczytanie komunikatów wysłanych przez administratora. W zależności od wagi komu-
nikatu konieczne może być potwierdzenie odczytania komunikatu. 

 

Aby ponownie odczytać komunikat należy kliknąć . 

Ćwiczenie 4. Dodawanie komunikatów 

Do komunikowania się z innymi użytkownikami aplikacji można wykorzystać komunikaty. Wyświetlą się one 
na stronie głównej. Dla użytkowników z poziomu organu prowadzącego i jednostek będą widoczne po zalo-
gowaniu się do aplikacji. Prawo dodawania komunikatu ma tylko użytkownik w roli Menadżer OP. 

Aby dodać nowy komunikat należy: 

1. Na stronie głównej wybrać widok Komunikaty. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

Należy zwrócić uwagę, że wybór typu komunikatu (publiczny czy prywatny) determinuje dla kogo może być 
on przeznaczony. Komunikaty publiczne są adresowane do rodziców i będą widoczne tylko na stronie kan-
dydata.  
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Komunikat może być przygotowany jako typ: 

• Publiczny – dla kandydatów lub prywatny z potwierdzeniami/prywatny bez potwierdzeń – dla punk-

tów naboru 

• Prywatny bez potwierdzeń – dla punktów naboru 

• Prywatny z potwierdzeniami - dla punktów naboru. 

Komunikaty prywatne można kierować do wybranych grup odbiorców. Komunikat prywatny z potwier-
dzeniem zostanie wyświetlony użytkownikowi w nowym oknie i będzie konieczne potwierdzenie prze-
czytania go przez kliknięcie przycisku OK.  

Daty i godziny wyświetlania komunikatu określają, w jakim przedziale czasowym będzie on prezento-
wany użytkownikowi.  

3. Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza należy nacisnąć przycisk Zapisz. 

 

Nieprzeczytany komunikat jest prezentowany w tabeli pogrubioną czcionką. Aby przeczytać jego treść trze-

ba kliknąć . 

Temat 5. Otwieranie i zamykanie etapów rekrutacji 

Ćwiczenie 1. Weryfikowanie i zamykanie etapu 

Weryfikacja etapu jest narzędziem, które przede wszystkim umożliwia kontrolę zakończenia prac w po-
szczególnych jednostkach. Podczas weryfikowania etapu generowany jest raport, który stanowi źródło 
ważnych informacji.  

Aby przeprowadzić weryfikację etapu należy wybrać w menu zakładkę Nabór oraz kliknąć ikonę Etapy prac. Na-
stępnie należy kliknąć przycisk Weryfikuj otwarte etapy – wyświetlą się szczegółowe informacje o weryfikacji.  
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Zalecamy się uważne przeczytanie treści raportu, można jego treść skopiować do schowka i wkleić do doku-
mentu w edytorze tekstu. Wykryte błędy muszą być poprawione przed zamknięciem etapu. 

Błędy oznaczone ikoną  należy bezwzględnie poprawić, inaczej zamknięcie etapu będzie niemożliwe. 

Błędy oznaczone ikoną  stanowią informację – ostrzeżenie o występującym błędzie i nie wpływają na 
możliwość zamknięcia etapu. 

W celu edycji stanu etapu należy kliknąć ikonę w wierszu odnoszącym się do wybranego etapu. 

 

Następnie w celu zamknięcia etapu należy w oknie dialogowym kliknąć przycisk Zamknij etap. 

 

Zalecamy korzystanie z przycisku Weryfikuj otwarte etapy przed zamknięciem każdego etapu. 

Poniżej znajduje się lista etapów występujących w aplikacji Nabór Bursy VULCAN. W zależności od indywidual-

nych ustaleń wdrożeniowych ich liczba może się zmieniać i niektóre mogą Państwa nie obowiązywać. 

1. Wprowadzanie i weryfikacja oferty  

2. Publikacja oferty 

3. Wprowadzenie kontynuujących 

4. Rejestracja i weryfikacja wniosków 

5. Szeregowanie list chętnych 

6. Symulacja przydziału 
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7. Pobieranie list zakwalifikowanych 

8. Potwierdzanie woli 

9. Pobieranie list przyjętych 

10. Rekrutacja uzupełniająca– do wyboru jeden z wariantów: 

• Rekrutacja uzupełniająca- rekrutacja w oparciu o wolne miejsca w oddziałach.  

• Rekrutacja uzupełniająca podzielona na podetapy, będąca powtórzeniem etapów rekrutacji właści-

wej: 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja oferty  

✓ Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja i weryfikacja wniosków 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – szeregowanie list chętnych 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – symulacja przydziału 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – pobieranie list zakwalifikowanych 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli 

✓ Rekrutacja uzupełniająca – pobieranie list przyjętych 

11. Aktualizacja danych.
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Korzystanie z systemu w roli menadżera OP, w tym na 

etapie symulacji przydziału 

Ćwiczenie 1.  Jak przebiega etap symulacji? 

Uprawnienia do rozpoczęcia przydziału i jego zmiany ma administrator (użytkownik w roli Wdrożeniowiec 
VULCAN) oraz Menadżer OP. 
Narzędzia niezbędne do przeprowadzenia przydziału udostępnione zostały użytkownikowi po wybraniu 
z menu głównego zakładki Nabór, a następnie ikony Przydział.  

Administrator lub Menadżer OP uruchamia symulację przydziału.  

Aby rozpocząć turę przydziału należy kliknąć, udostępniony na zakładce Tury przydziału, przycisk Wykonaj nowy 

przydział. 

 

W oknie, które się pojawi należy potwierdzić chęć wykonania symulacji przydziału, naciskając przycisk Tak. 

Po jej wykonaniu użytkownik organu prowadzącego wybiera z górnego menu zakładkę Tury przydziału.  

Wynik zrealizowanego przydziału publikowany jest w nowej kolumnie tabeli przydziału. Aktualny przydział 

oznaczany jest symbolem .  
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Ćwiczenie 2. Jak wykonać korektę przydziału? 

Korekta przydziału jest to zmiana liczebności poszczególnych grup/ oddziałów, mająca na celu zmianę efek-
tów przydziału. W zakładce Korekta przydziału należy wybrać organ prowadzący Modyfikacja przydziału od-
bywa się po kliknięciu guzika:  

• Przejdź do – umożliwia przywołanie na ekran jednostki, dla której przeprowadzana będzie korekta 

liczby miejsc. 

• Zmień – umożliwia modyfikację liczby miejsc w danej jednostce. 

• Zmień liczbę planowanych oddziałów - umożliwia modyfikację liczby planowanych grup/ oddziałów 

w danej jednostce. 

• Zmień liczebność oddziałów– umożliwia modyfikację liczebności wszystkich grup/ oddziałów 

w wybranym organie prowadzącym.  

• Średnia liczebność - grup/ oddziałów jest wyliczana na podstawie aktualnej liczby miejsc w jednostce 

i liczby planowanych grup/ oddziałów. Wartości wyświetlane w tabeli korekty przydziału są opisane 

w legendzie: 

− LM – oznacza liczbę miejsc w grupie/ oddziale. 

− LKT – oznacza liczbę miejsc zajętych przez kontynuujących. 

− LP – liczba kandydatów przyjętych dotychczas w oddziale/ jednostce. Dla właściwego 

postępowania rekrutacyjnego liczba ta wynosi zawsze 0. 

− LZ – oznacza liczbę zakwalifikowanych kandydatów. 

− LWM – oznacza liczbę wolnych miejsc pozostających w danej grupie/ oddziale po 

przydziale. 

− PP – oznacza próg punktowy dla danej grupy/ oddziału, czyli liczbę punktów uzyskanych 

przez kandydata znajdującego się najniżej na liście zakwalifikowanych. 

− LPK - liczba potencjalnych kandydatów do grupy/ oddziału, którzy mieli oddział na liście 

preferencji i zostali zakwalifikowani do innej grupy/ oddziału. 

− NPK – oznacza liczbę potencjalnych kandydatów do oddziału, którzy mają daną grupę/ 

oddział na liście preferencji, ale nie zostali nigdzie zakwalifikowani. 

• Zmień parametry –służy do ustalenia wartości parametrów x i y, które decydują o zaznaczeniu grup/ 

oddziałów, w których: 

− procent wolnych miejsc – nazwy grup/ oddziałów oznaczone kolorem czerwonym. 

− krotność liczby zakwalifikowanych - nazwy grup/ oddziałów oznaczone kolorem niebieskim. 
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Aby zrezygnować z przydziału do danej grupy/ oddziału, należy wyzerować jego liczbę miejsc w polu LM. 
Po wprowadzonych korektach poszczególnych grup/ oddziałów należy przejść do wykonania kolejnej tury 
przydziału. Nie można ustawić liczby miejsc niższej niż liczba kontynuujących w danej grupie/ oddziale.  

W zakładce Legenda wyświetlany jest opis skrótów stosowanych w tabeli w oknie korekty. 

Po wykonaniu korekty, użytkownik uruchamia kolejną turę symulacji przydziału. Jej wyniki pojawią się 
w tabeli w nowej kolumnie. Proces korekty przydziału i uruchamiania symulacji może być powtarzany kilka-
krotnie. Można także wczytać parametry (liczebność grup) z wcześniejszego przydziału, klikając na nagłó-

wek z numerem tury przydziału. Wówczas kolumna ta zostanie oznaczona  i należy wykonać korektę lub 
kolejny przydział dla parametrów wybranych jako aktualne. 

Szczegółowe wyniki symulacji uwzględniające dane dla poszczególnych jednostek i grup w kolejnych turach 
można zapisać w pliku w wybranym formacie (XML, CSV, PDF), korzystając z przycisku Eksportuj.   
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Przygotowanie oferty jednostki 

Ćwiczenie 1. Czym jest punkt naboru, w jaki sposób sprawdzić i poprawić dane 
punktu naboru? 

Punkt naboru jest to miejsce obsługujące formalnie proces naboru do jednej lub kilku jednostek. Do punktu 
naboru trafia cała dokumentacja związana z przeprowadzeniem rekrutacji - zarówno wniosek, jak i inne 
dokumenty potwierdzające spełniane przez kandydata kryteria. Najczęściej punkt naboru oraz jednostka są 
tożsame, ale nie zawsze. Możliwa jest sytuacja, w której jeden punkt naboru obsługuje rekrutację do więcej 
niż jednej jednostki, np. kilka jednostek wchodzących w skład jednego zespołu placówek oświatowych. Są to 
sytuacje, w których często niezależnie od tego do której jednostki kandydaci starają się dostać, dokumenty 
przynoszą pod konkretny adres, czyli do punktu naboru. 

Dane punktu naboru do systemu wprowadza administrator systemu na podstawie informacji uzyskanych od 
organu prowadzącego.  

Aby uzupełnić opis punktu naboru należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta/Opis. 

2. Kliknąć przycisk Zmień. 

3. W wyświetlonym oknie uzupełnić dane i jeśli są poprawne kliknąć przycisk Zapisz. 

Użytkownik może zmienić jedynie dane adresowe punktu naboru. O wszystkich błędach w danych podsta-
wowych należy poinformować organ prowadzący, pracownicy punktu naboru nie mają możliwości modyfi-
kacji tych danych. 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób sprawdzić dane jednostki i je poprawić? Jak 
wprowadzić opis jednostki? 

Użytkownik może zmienić jedynie dane adresowe punktu naboru. O wszystkich błędach w danych podsta-
wowych należy poinformować organ prowadzący, pracownicy punktu naboru nie mają możliwości modyfi-
kacji tych danych. 

Aby uzupełnić opis jednostki należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta/Opis i przejść na zakładkę Jednostki. 

2. Wybrać jednostkę, klikając jej nazwę na drzewie lub klikając ikonę  w panelu roboczym. 

3. W zakładce Opis kliknąć przycisk Zmień. 

4. W wyświetlonym oknie uzupełnić dane i - jeśli są poprawne, kliknąć przycisk Zapisz. 
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W opisie jednostki można również dodać trzy zdjęcia pokazujące placówkę. 

Aby dodać zdjęcie należy kliknąć przycisk  i wskazać lokalizację pliku ze zdjęciem.  

 

Aby usunąć zdjęcie należy kliknąć przycisk  przy jego miniaturze. 

Na zakładce Oferta należy uzupełnić informacje o jednostce oraz wprowadzić jej opis. 



Przygotowanie oferty jednostki 19 

 

 

 

Ćwiczenie 3. Dodawanie nowej grupy/ oddziału rekrutacyjnego 

Ustalając ofertę jednostki jesteśmy ograniczeni różnymi uwarunkowaniami (najczęściej prawnymi). Prak-
tyczną konsekwencją tego faktu jest to, że rzadko w ofercie jednostki występują grupy, które fizycznie będą 
występowały w jednostce. Dlatego też będziemy posługiwać się pojęciem grupa/ oddział rekrutacyjny.  

Przykład 

Załóżmy, że planujemy w naszej jednostce otworzenie dwóch takich samych grup. W systemie elektronicz-
nym taki opis może być mylący. Rodzice często wybierają wtedy jedną z grup (najczęściej pierwszą na liście) 
czego konsekwencją jest brak chętnych do drugiej grupy.  

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest utworzenie jednej grupy rekrutacyjnej z dwukrotnie większą 
liczbą miejsc. 

To w jaki sposób będą budowane grupy/ oddziały rekrutacyjne należy uprzednio ustalić z organem prowa-
dzącym w uzgodnieniu z administratorem systemu. 

Aby dodać nową grupę/ oddział rekrutacyjny należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta, a następnie w drzewie kliknąć nazwę jednostki. 

2. Wybrać zakładkę Oddziały i kliknąć przycisk Dodaj. 

3. W wyświetlonym oknie uzupełnić dane i, jeśli są poprawne, kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Dodana grupa/ oddział rekrutacyjny pojawi się pod nazwą zakładki oraz w drzewie po lewej stronie. 
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Proszę zwrócić szczególną uwagę na parametry: 

• Liczba miejsc - rozumiana jako ogólna liczba miejsc, a nie liczba miejsc do naboru. Jeśli grupa ma 

gromadzić 25 dzieci to właśnie taką wartość należy wpisać. Nie oznacza to jednak, że system tyle 

dzieci zakwalifikuje do przyjęcia, ponieważ wartość 25 pomniejszy się o liczbę dzieci kontynuują-

cych, które są przypisane do tej grupy.  

Jeśli liczba miejsc pomniejszona o liczbę kontynuujących będzie równa 0, kandydaci nie będą mogli wybrać 
takiego oddziału na listę preferencji. 

• Oddział przeznaczony dla... - zaznaczenie opcji Tak przy danym zakresie wiekowym daje możliwość wy-

boru tej grupy kandydatom w określonym wieku. Do grupy może być przypisane jednocześnie kilka 

zakresów wiekowych. 

• Czy publikować - zaznaczenie opcji Nie spowoduje, że oddział ten nie będzie widoczny na stronie kan-

dydata i nie będzie można wybrać go do swojej listy preferencji.  

Ćwiczenie 4. Edytowanie danych grupy/ oddziału rekrutacyjnego 

Aby zmienić dane grupy/ oddziału rekrutacyjnego należy: 

1. Kliknąć jego nazwę w drzewie lub na zakładce Oddziały. 

2. Kliknąć przycisk Zmień. 

3. Wprowadzić poprawki i zakończyć operację klikając przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 5. Dodawanie opisu grupy/ oddziału rekrutacyjnego 

Aby dodać opis grupy/oddziału rekrutacyjnego należy  

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta, a następnie w drzewie kliknąć nazwę oddziału. 

2. Wybrać zakładkę Oferta i kliknąć przycisk Zmień. 

Ćwiczenie 6. Jak wybrać języki obce oraz zajęcia dodatkowe dla danej 
grupy/oddziału rekrutacyjnego? 

Aby dodać informacje należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta, a następnie w drzewie kliknąć nazwę oddziału. 

2. Wybrać zakładkę Oferta i kliknąć przycisk Zmień w sekcjach Języki obce i Zajęcia dodatkowe. 

3. Uzupełnić informacje na temat zajęć dodatkowych i języków obcych i kliknąć przycisk Zapisz. 

Przy dodawaniu informacji o dodatkowych zajęciach należy zwrócić uwagę czy są to zajęcia dodatkowo 
płatne.  

Słownik zajęć dodatkowych wprowadzany jest na poziomie organu prowadzącego zgodnie z listą prze-
kazaną od punktów naboru i jest wspólnym słownikiem dla wszystkich jednostek. 
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Ćwiczenie 7. Jak przypisać i usunąć kryteria rekrutacyjne? 

Ustalanie kryteriów rekrutacyjnych odbywa się na dwóch poziomach: 

1. Ustalenie kryteriów na poziomie jednostki 

Oznacza to, że do wszystkich grup w naszej jednostce obowiązują takie same kryteria. Słownik kryteriów 
jest słownikiem zamkniętym, można z niego jedynie wybierać poszczególne pozycje. Słownik ten może być 
modyfikowany przez administratora systemu na podstawie danych przekazanych przez organ prowadzący. 

Zalecamy, aby wszystkie kryteria zostały ustalone przez administratora na etapie Przygotowanie wdrożenia. 

 

Aby wybrać kryteria należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta i wybrać jednostkę. 

2. Wybrać zakładkę Kryteria i kliknąć przycisk Zmień. 

3. Wskazać kryterium na liście, kliknąć przycisk , a następnie przycisk Zapisz. 

Dodane kryterium wyświetli się w odpowiedniej tabeli na końcu listy: 

Kryterium można usunąć, klikając przycisk Zmień. Następnie należy je zaznaczyć i kliknąć przycisk strzałki 
w lewo. 

2. Ustalenie kryteriów na poziomie grup/ oddziałów rekrutacyjnych (opcjonalnie) 

Opcja używana jedynie wtedy, jeśli nie dla wszystkich grup/oddziałów rekrutacyjnych obowiązują te same 
kryteria. 

Zalecamy, aby wszystkie kryteria zostały ustalone przez administratora na etapie Przygotowanie wdrożenia. 

Aby dodać kryterium należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór/Oferta, a następnie w drzewie po lewej stronie kliknąć nazwę 
grupy/ oddziału. 

2. Wybrać zakładkę Kryteria i kliknąć przycisk Zmień. 

3. Wskazać kryterium i wybrać przycisk , a następnie kliknąć przycisk Zapisz. 

Dodane kryterium wyświetli się w zakładce Kryteria w tabeli na końcu listy. 
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Kryterium można usunąć, klikając przycisk Zmień. Następnie należy je zaznaczyć i kliknąć przycisk . 

Ćwiczenie 8. Jakie statystyki mogą być przydatne na tym etapie? 

Na zakończenie etapu warto sporządzić dwie statystki obrazujące ilość grup rekrutacyjnych, miejsc w ofer-
cie oraz przeznaczenie wiekowe w poszczególnych grupach. Statystyki mogą być pomocne przy wyszukiwa-
niu potencjalnych pomyłek (szczególnie jeśli w ofercie jest wiele grup rekrutacyjnych).  

Statystki dostępne są w lokalizacji Zestawienia/Statystyki. Dwie przydatne na tym etapie statystyki to Oferta 
oraz Oferta oddziałów. 
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Rejestracja i weryfikacja wniosków 

Ćwiczenie 1.  Jak utworzyć wniosek kandydata od strony punktu naboru? 

Jeśli istnieje potrzeba, aby od strony punktu naboru utworzyć wniosek, powinien to zrobić punkt naboru ob-
sługujący jednostkę, w której kandydat wybrał oddział jako pierwszą preferencję. 

Aby wprowadzić do systemu dane kandydata należy: 

1. Wybrać z górnego menu pozycję Kandydaci, a następnie z menu po lewej stronie wybrać gałąź Kandydaci. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. We wniosku do wprowadzenia danych kandydata należy przejść kolejne kroki rejestracji zgodnie z wy-
tycznymi wyświetlającymi się nad polami do uzupełnienia. 

4. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Pracownik punktu naboru może zarejestrować kandydata przy wykorzystaniu funkcji automatycznego two-
rzenia zastępczego numeru PESEL służącego do logowania (dotyczy kandydatów nieposiadających numeru 
PESEL). 

W tym celu należy: 

1. Wybrać z górnego menu pozycję Kandydaci, a następnie z menu po lewej stronie wybrać gałąź Kandydaci. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

Wyświetli się formularz do wprowadzenia danych kandydata. 

3. Zaznaczyć opcję Kandydat nie posiada numeru PESEL  
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4. Uzupełnić wymagane pola. 

 

Po zaznaczeniu przez pracownika punktu naboru opcji, że kandydat nie posiada numeru PESEL, system wy-
świetli widok z polami do uzupełnienia Data urodzenia oraz Płeć. 

W kolejnych krokach rejestracji kandydata są dostępne przyciski, przy pomocy których można przerwać reje-
strację, powrócić do poprzedniego kroku oraz przejść do kroku kolejnego: Wstecz, Dalej, Anuluj. 

Ćwiczenie 2. Dodawanie rezerwacji 

System rekrutacji umożliwia dodanie rezerwacji dla kandydata w danej jednostce i oddziale z podaniem 

powodu rezerwacji. 

W celu dodania rezerwacji dla kandydata należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/Rezerwacje/Rezerwacje. 

2. Kliknąć w prawym panelu przycisk Dodaj. 

3. Uzupełnić dane kandydata w formularzu rezerwacji. 

4. Uzupełnić poszczególne pola: Nazwisko, Imię oraz korzystając z list wyboru pola: Jednostka rezerwacji, Od-

dział rezerwacji, Powód rezerwacji. 
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5. Zapisać zmiany – wprowadzona rezerwacja z danymi kandydata będzie dostępna w widoku: Kandyda-

ci/Rezerwacje: 

Funkcja Kandydaci/Rezerwacje - Eksportuj umożliwia wyeksportowanie danych z listy rezerwacji do pliku CSV 
lub XML. 

 

Ćwiczenie 3. Przyjmowanie kandydata do oddziału z poziomu rezerwacji 

Aby przyjąć kandydata dla którego dokonano rezerwacji należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/Rezerwacje. 

2. W lewym panelu kliknąć wybraną pozycję drzewa z danymi kandydata. 

3. W prawym panelu kliknąć przycisk Przyjmij do oddziału. 

4. Wypełnić dane kandydata w formularzu. 



26 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

 

5. Wypełnić dane rodziców/opiekunów prawnych. 

Użytkownik punktu naboru otrzyma informację o przyjęciu kandydata do oddziału i jednoczesnym usunięciu 
z listy rezerwacji. 

 

Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem Zapisz system założy kandydatowi konto. 
W widoku Kandydaci/Kandydaci/Wniosek będzie dostępna informacja o przyjęciu kandydata: 
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Dane dostępowe (login) będą natomiast widoczne w zakładce Dane kandydata: 

Ponadto użytkownik PN będzie mógł zmienić hasło kandydata: 

 

Ćwiczenie 4. Jak wydrukować wniosek z systemu? 

Aby wydrukować wniosek należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/Kandydaci i wyszukać kandydata – można odnaleźć kandydata w drzewie 
danych lub skorzystać z pola Wpisz by wyszukać. 

2. Kliknąć ikonę , a następnie przejść na zakładkę Wniosek. 

3. Kliknąć przycisk Wykonaj operację i wybrać opcję Drukuj. Wydrukowany wniosek należy przedstawić rodzi-
cowi do podpisu. 

Ćwiczenie 5. Przeglądanie list kandydatów 

Aby wyszukać kandydata na wybranej liście należy: 

1. W widoku Kandydaci/ Kandydaci zaznaczyć wybranego kandydata - kliknąć w wiersz z jego danymi. 

2. Kliknąć przycisk Szukaj w… i wybrać odpowiednią pozycję z rozwiniętej listy. 



28 Materiały dla uczestnika instruktażu 

 

 

 

Ćwiczenie 6. Przeglądanie i edytowanie informacji o kandydacie 

Po kliknięciu w lewym panelu w drzewie danych wybranego kandydata w prawym panelu, widoczna będzie 
karta kandydata z poszczególnymi zakładkami: 

− Wniosek – informacje dotyczące wniosku złożonego przez kandydata. Możliwość wyboru opera-

cji powodującej zmianę statusu kandydata, np. Weryfikuj, Potwierdź wolę, Anuluj akceptację, Skreśl 

z listy przyjętych, itd. 

− Dane kandydata zbiorczo – zbiorczy widok danych gromadzonych na kartach: Dane kandydata, Dane 

rodziców, Preferencje, Kryteria. Przyciski Akceptuj wniosek i Odrzuć wniosek umożliwiają akceptację lub 

odrzucenie wniosku. 

 

− Dane kandydata – dane identyfikacyjne oraz adresowe kandydata, a także informacje dodatko-

we, np. na temat orzeczenia, opinii poradni specjalistycznej. Ponadto przycisk Zmień hasło umoż-

liwia nadanie nowego hasła kandydatowi. 

− Dane rodziców – dane identyfikacyjne i adresowe rodziców/ opiekunów prawnych. 

− Preferencje – ustalona lista preferencji wraz z możliwością edycji. 

 

− Kryteria – możliwość edytowania odpowiedzi na kryteria. 
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− Ochrona danych – informacje o przetwarzaniu i udostępnianiu danych obwodowego. 

− Historia - informacje o rodzaju i wykonawcy zmian w danych obwodowego. 

Ćwiczenie 7. Szybkie filtrowanie poszczególnych grup kandydatów 

Aby wyszukać określoną grupę kandydatów Z pierwszej preferencji czy Do potwierdzenia woli należy skorzystać 
z filtra dostępnego nad drzewem: 

• Z pierwszej preferencji - oznacza kandydatów, którzy na pierwszej pozycji listy preferencji mają grupę 

z jednostki podległej organowi prowadzącemu zalogowanego użytkownika. 

• Do potwierdzenia woli - pokazuje kandydatów, którzy jako miejsce kwalifikacji mają oddział z jednostki 

podległej organowi prowadzącemu zalogowanego użytkownika. 

 

Po wybraniu zakładki Kandydaci z górnego menu, użytkownik ma możliwość skorzystania z szybkiego filtrowania 
kandydatów w prawym panelu. Po kliknięciu pozycji Filtruj użytkownik otrzyma listę filtrów do wyboru. 

Ćwiczenie 8. Jak zmienić hasło kandydata na prośbę rodzica? 

Aby zmienić hasło dla kandydata należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/Kandydaci i wyszukać kandydata w drzewie. 

2. Na zakładce Dane kandydata zbiorczo kliknąć przycisk Zmień hasło. 

 

Zalecamy aby rodzic sam zmieniał hasło przy pomocy adresu e-mail, który podał w trakcie rejestracji wnio-
sku. Nie należy zmieniać hasła na telefoniczną prośbę rodzica/ opiekuna prawnego. Zmiana hasła jest do-
puszczalna jedynie po jednoznacznej identyfikacji rodzica/ opiekuna prawnego.  

Ćwiczenie 9. Jak weryfikować wnioski? 

Na tym etapie należy sprawdzić, czy dane na papierowym wniosku są zgodne z danymi wprowadzonymi do 
systemu przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. 
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Opcja weryfikacji danych wybranego kandydata jest dostępna po kliknięciu przycisku , znajdującego się 
w wierszu z danymi dziecka lub po wyborze filtra Status/Niezweryfikowani. 

Wniosek weryfikuje punkt naboru obsługujący jednostkę, z której oddział znajduje się na pierwszym miejscu 
listy preferencji. 

 

Aby zweryfikować wniosek należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kandydaci. 

2. Wybrać filtr Status/Niezweryfikowani, a następnie kliknąć przycisk  obok danych kandydata; 

3. Przejść na zakładkę Wniosek i kliknąć przycisk Wykonaj operację, a następnie wybrać opcję Weryfikuj. 

 

W wyświetlonym oknie należy sprawdzić zgodność danych z tymi, które znajdują się na papierowym wniosku: 



Rejestracja i weryfikacja wniosków 31 

 

 

 

W przypadku, gdy wszystkie dane są zgodne, należy kliknąć przycisk Akceptuj wniosek. 

W przypadku, gdy wystąpiła niezgodność w danych, należy kliknąć przycisk Anuluj i poprawić dane kandyda-
ta w systemie do stanu zgodnego z papierowym wnioskiem. Po tej operacji ponownie kliknąć przycisk Wery-

fikuj i zatwierdzić wniosek. 

Analogicznie należy postąpić w przypadku, gdy wystąpiła niezgodność danych i dane powinny być popra-
wione przez rodzica. Po kliknięciu przycisku Anuluj, rodzic będzie miał możliwość wprowadzenia poprawek, 
ponownego wydrukowania wniosku i dostarczenia go do jednostki w celu powtórnej weryfikacji. 

Przycisku Odrzuć wniosek używamy jedynie przed zamknięciem etapu rejestracji i weryfikacji wniosków, jeśli 
papierowy wniosek z podpisem opiekuna prawnego nie trafił do jednostki. 

Ćwiczenie 10. Jak wprowadzić zmianę na wniosku już po jego akceptacji? Jak 
anulować wniosek? 

Opcja anulowania akceptacji danych wybranego kandydata - Anuluj akceptację jest dostępna po kliknięciu 
przycisku Wykonaj operację, znajdującego się na zakładce Wnioski. Po anulowaniu akceptacji zgłoszenia moż-
liwa jest ponowna edycja i weryfikacja danych kandydata. Należy pamiętać, że anulowanie akceptacji wnio-
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sku to rzadkość. Proszę zwrócić uwagę, że finalnie na wniosku papierowym podpisanym przez rodzi-
ca/opiekuna prawnego oraz w systemie dane muszą być zgodne. Czas na ewentualnie anulowanie i popra-
wianie kończy się wraz z zamknięciem etapu Rejestracji i weryfikacji wniosków.  

W sytuacji, gdy stwierdzono nieprawidłowości na zaakceptowanym wniosku, już po zamknięciu etapu Reje-
stracji i weryfikacji wniosków, należy jak najszybciej skontaktować się z organem prowadzącym. 

Ćwiczenie 11. Jak wyeksportować plik z danymi kandydatów? 

Listę kandydatów można wyeksportować do plików w formacie Excel-XML lub CSV. 

Aby wyeksportować dane wybranych kandydatów należy najpierw ich wyszukać, a następnie kliknąć przy-
cisk Eksportuj w górnej części prawego panelu. 

 

Ćwiczenie 12. Jak sprawdzić czy wszystkie wnioski są zweryfikowane? 

W celu sprawdzenia stanu weryfikacji wniosków należy skorzystać ze statystyki w lokalizacji: Zestawie-

nia/Statystyki/Wnioski.  

 

Przed zamknięciem etapu, w systemie nie powinny widnieć niezweryfikowane wnioski. Te, które nie dotarły 
w wersji papierowej do punktu naboru należy odrzucić.  
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Ćwiczenie 13. Jakie statystyki mogą być przydatne na tym etapie? 

Na tym etapie warto wykonać wspomnianą wcześniej statystykę obrazującą stan weryfikacji wniosków 

(Wnioski) oraz statystykę pokazującą liczbę i wiek kandydatów (Kandydaci). Obie statystyki dostępne są 

w lokalizacji Zestawienia/Statystyki. 
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Korzystanie z systemu w pozostałych etapach 

procesu naboru z poziomu punktu naboru 

Temat 1. Szeregowanie list 

Ćwiczenie 1.  W jaki sposób szeregować listy manualnie? 

 Każdą listę szeregować można wielokrotnie do momentu zamknięcia etapu. 

Aby dokonać szeregowania list chętnych, należy: 

1. Wybrać zakładkę Nabór/ Porządkuj listy. 

2. Wybrać z listy jednostkę oraz grupę rekrutacyjną i kliknąć przycisk . 

3. Kliknąć przycisk Zmień kolejność. Na wyświetlonej liście przy pomocy strzałek znajdujących się po 
prawej stronie przesunąć w górę lub w dół kandydatów z taką sama liczbą punktów. 

4. Po uporządkowaniu listy i upewnieniu się, że kolejność chętnych jest właściwa, kliknąć przycisk Za-

pisz. 

 

Kandydaci do szeregowania zostaną wyróżnieni na liście chętnych przy pomocy pogrubionych strzałek 
w kolumnie Pozycja na liście (zob. rysunek powyżej). 

Ćwiczenie 2. W jaki sposób szeregować listy automatycznie? 

 Każdą listę szeregować można wielokrotnie do momentu zamknięcia etapu. 

W przypadku, gdy nie ma konieczności ręcznego ustawiania kolejności kandydatów na listach, istnieje 
możliwość skorzystania z przycisków Ustaw losowo, Ustaw wg preferencji, Ustaw wg wieku od najstarszych. 
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Przed zamknięciem warto sprawdzić, czy we wszystkich grupach rekrutacyjnych uporządkowano listy chęt-
nych. 

Temat 2. Potwierdzanie woli 

Ćwiczenie 1.  Jak odnotować fakt potwierdzenia woli? 

Aby potwierdzić wolę należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/ Kandydaci. 

2. Na liście odszukać dziecko, którego rodzic/opiekun prawny potwierdził wolę edukacji w jednostce. 

3. Kliknąć przycisk , który znajduje się w wierszu z danymi dziecka. 

4. Na zakładce Wniosek kliknąć przycisk Wykonaj operację i z listy dostępnych opcji wybrać pozycję Po-

twierdź wolę. Dziecko zostanie dopisane do listy przyjętych. 

Po użyciu filtra wyświetli się lista wszystkich dzieci zakwalifikowanych w ramach przydziału. 

 

Ćwiczenie 2. Jak anulować fakt potwierdzenia woli? 

Kandydata należy skreślić jedynie na wyraźną prośbę rodzica/ opiekuna prawnego, po jego oświadczeniu 

o rezygnacji z miejsca w jednostce. 

Aby skreślić dziecko z listy należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/ Przyjęci. 

2. Na liście odszukać dziecko, którego rodzic/ opiekun prawny wycofuje potwierdzenie woli. 

3. Kliknąć na przycisk , który znajduje się w wierszu z danymi dziecka. 

4. Kliknąć przycisk Skreśl z listy przyjętych. 
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5. W wyświetlonym oknie potwierdzić wykonanie operacji anulowania potwierdzenia woli klikając 
przycisk Tak. Dziecko zostanie usunięte z listy przyjętych. 

Temat 3. Pobieranie list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

Ćwiczenie 1.  Jak pobrać i wydrukować listę zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych? 

Użytkownik jednostki drukuje i publikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przy-
jęcia. Listę można pobrać w widoku Zestawienia/Wydruki list.  

 

Na liście można umieścić informację o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia. Informa-
cję taką należy podać jeżeli nie wszyscy chętni zostali zakwalifikowani.  

Aby pobrać listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Zestawienia/ Wydruki list. 

2. Określić parametry wydruku. 

3. Kliknąć przycisk Pobierz z wybranym formatem. 

Na etapie Pobierania list zakwalifikowanych można wyeksportować dane do pliku PDF, CSV, XML. 
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W oknie Pobieranie przygotowanych plików należy kliknąć ikonę  (Pobierz) a następnie wydrukować listę. 

W zależności od ustawień przeglądarki plik z listą dzieci można bezpośrednio wydrukować, po kliknięciu 

ikony  (Otwórz). 

Ćwiczenie 2. Jakie inne listy można pobrać z systemu naborowego? 

Użytkownik punktu naboru ma możliwość wygenerowania i wydruku także innych list. Są to listy do 
użytku wewnętrznego jednostki. 

Aby zapoznać się z proponowanymi przez system listami należy przejść do widoku Zestawienia/Wydruki 

list. 

W drzewie danych dostępne są wydruki list: kontynuujących, zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, 
przyjętych, nieprzyjętych, przyjętych i kontynuujących, nieprzyjętych z pierwszej preferencji oraz zakwa-
lifikowanych do innej jednostki.  

Ćwiczenie 3. Jakie statystyki mogą być przydatne na tym etapie? 

Na tym etapie warto wykonać statystykę Zakwalifikowani dostępną w lokalizacji Zestawienia/Statystyki. 

Statystyka pokazuje liczbę dzieci zakwalifikowanych do każdej grupy rekrutacyjnej w rozbiciu na wiek. 

Pokazuje również najniższą oraz najwyższą liczbę punktów rekrutacyjnych wśród zakwalifikowanych do 

grupy. 



Korzystanie z systemu w pozostałych etapach procesu naboru z poziomu punktu naboru 39 

 

 

 

Temat 4. Pobieranie list przyjętych i nieprzyjętych 

Ćwiczenie 1. Jak pobrać listę przyjętych i nieprzyjętych? 

Użytkownik w jednostce ma możliwość wydrukowania i publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci. 
Aby pobrać listę dzieci przyjętych należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Zestawienia, a następnie z menu po lewej stronie wybrać zakładkę 
Wydruki list. 

2. Wybrać punkt naboru i grupę/ oddział rekrutacyjny. 

3. Kliknąć przycisk Pobierz z wybranym formatem. 

W zależności od ustawień przeglądarki plik z listą dzieci można zapisać lub bezpośrednio wydrukować. 

W zakładce Kandydaci\Przyjęci można oglądać listę przyjętych oraz dane poszczególnych kandydatów 
przyjętych do danej jednostki, można wyeksportować dane do pliku SOU oraz skreślić przyjętego z listy. 
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Ćwiczenie 2. Jakie inne listy można pobrać z systemu naborowego? 

Użytkownik punktu naboru ma możliwość wygenerowania i wydruku także innych list. Są to listy do 
użytku wewnętrznego jednostki. 

Aby zapoznać się z proponowanymi przez system listami należy przejść do widoku Zestawienia/Wydruki 

list. 

W drzewie danych dostępne są wydruki list: kontynuujących, zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych, nieprzyjętych, przyjętych i kontynuujących, nie-
przyjętych z pierwszej preferencji oraz zakwalifikowanych do innej jednostki.  

Ćwiczenie 3. Jakie statystyki mogą być przydatne na tym etapie? 

Na tym etapie warto wykonać statystykę Przyjęci dostępną w lokalizacji Zestawienia/Statystyki. Statystyka 
obrazuje liczbę przyjętych w rozbiciu na kontynuujących oraz przyjętych w rekrutacji z uwzględnieniem 
wieku kandydatów. 

 

Temat 5. Rekrutacja uzupełniająca 

Rekrutacja uzupełniająca – w zależności od decyzji organu prowadzącego w uzgodnieniu z jednostkami - 
może być prowadzona w dwóch wariantach:  

1. Przez otwarcie kolejno 7 etapów rekrutacji uzupełniającej, które są powtórzeniem rekrutacji 
etapów rekrutacji właściwej. 

2. Przez otwarcie etapu Rekrutacja uzupełniająca. 
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Ćwiczenie 1. Jak przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w wariancie 1? 

Etap ten jest przeznaczony dla dyrektora i dla pracownika jednostki. 

Wariant 1– Rekrutacja uzupełniająca w 7 etapach 

Należy powtórzyć wszystkie etapy rekrutacji właściwej. Oznacza to, że w aplikacji należy przejść etapy od 
Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja oferty do etapu Aktualizacja danych.  

Rekrutacja uzupełniająca w systemie obejmuje wówczas etapy (proszę kliknąć hiperłącza poniżej, aby 
przejść do opisu wybranego etapu właściwego):  

• Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja oferty  

• Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja i weryfikacja wniosków  

• Rekrutacja uzupełniająca – szeregowanie list chętnych 

• Rekrutacja uzupełniająca – symulacja przydziału 

• Rekrutacja uzupełniająca – pobieranie list zakwalifikowanych 

• Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli 

• Rekrutacja uzupełniająca – pobieranie list przyjętych 

• Aktualizacja danych. 

Ćwiczenie 2. Jak zmodyfikować ofertę jednostki? 

Liczbę miejsc w grupach/ oddziałach rekrutacyjnych oraz kryteria stosowane w naborze można zmodyfi-
kować w etapie Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja oferty. Funkcja ta jest dostępna po wybraniu 
zakładki Nabór/Oferta. 

W ofercie grupy/ oddziału rekrutacyjnego, na etapie Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja oferty jest 
widoczna informacja o liczbie przyjętych w rekrutacji. Liczba miejsc do naboru jest wyliczona z uwzględ-
nieniem liczby kontynuujących i przyjętych w dotychczasowym postępowaniu rekrutacyjnym. 

Można również tworzyć nowe grupy w taki sam sposób jak przy pierwszym tworzeniu oferty. 

Ćwiczenie 3. Czym różni się przebieg poszczególnych etapów w rekrutacji 
uzupełniającej od analogicznych etapów rekrutacji właściwej? 

Podstawowa różnica polega na tym, że w rekrutacji uzupełniającej nie mogą składać wniosków kandyda-

ci przyjęci w rekrutacji właściwej. Jeśli dziecko przyjęte w rekrutacji właściwej chce złożyć wniosek 

w rekrutacji uzupełniającej, powinno zostać wcześniej skreślone z listy przyjętych. Pozostałe czynności 

należy wykonać analogicznie jak w rekrutacji właściwej. 

Ćwiczenie 4. Czym jest aktualizacja danych i jakie czynności w niej wykonujemy? 

Na etapie Aktualizacja danych wprowadzamy do systemu informację o przyjęciu lub skreśleniu dziecka 
w ramach wolnych miejsc już po zakończonej rekrutacji. Na tym etapie, w zależności od decyzji organu 
prowadzącego w uzgodnieniu z jednostkami, rodzic ma wgląd do listy wolnych miejsc. Możliwa jest rów-
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nież zmiana bursy, jeśli rodzic zdecyduje się przenieść dziecko do innej jednostki dysponującej wolnymi 
miejscami. 

Przyjmowanie dziecka 

Aby przyjąć dziecko należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kandydaci, a następnie z menu wybrać pozycję Kandydaci. 

2. Wyszukać dane dziecko wpisując np. Numer zgłoszenia lub jego PESEL. 

3. Jeżeli numer PESEL występuje w bazie, należy kliknąć przycisk  znajdujący się w wierszu z danymi 
kandydata. 

4. Kliknąć przycisk Wykonaj operację i z listy dostępnych opcji wybrać pozycję Przyjmij do oddziału. 

5. Wskazać jednostkę i grupę/ oddział przyjęcia, a następnie zakończyć operację klikając przycisk Zapisz. 

 

Jeśli podany numer PESEL nie występuje w bazie danych, należy: 

1. Kliknąć przycisk Dodaj. 

2. Uzupełnić dane dziecka wraz z jednostką i grupą/ oddziałem przyjęcia, a następnie zakończyć opera-
cję klikając przycisk Zapisz. 

Usuwanie przyjętego z listy 

Aby skreślić dziecko z listy, należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kandydaci/ Przyjęci. 

2. Na liście odszukać dziecko, które ma być usunięte z listy przyjętych. 

3. Kliknąć przycisk , który znajduje się w wierszu z danymi dziecka. 

4. Kliknąć przycisk Skreśl z listy przyjętych. 

5. W wyświetlonym oknie potwierdzić wykonanie operacji usuwania przyjętego, klikając przycisk Tak. 
Dziecko zostanie usunięte z listy przyjętych.  

Dziecko usunięte z listy przyjętych można ponownie przyjąć po wyszukaniu go na zakładce Kandydaci. 
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Ćwiczenie 5. Jakie statystyki warto wykonywać w trakcie rekrutacji 
uzupełniającej? 

W trakcie rekrutacji uzupełniającej wykonujemy statystyki analogicznie jak w trakcie pierwszego naboru. 

Warto wykorzystać także statystykę Wolne miejsca dostępną w lokalizacji Zestawienia/Statystyki. 

 

Ćwiczenie 6. Jak przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w wariancie 2? 

Wariant 2 – Rekrutacja uzupełniająca 

Jednostki realizują wszystkie etapy poza systemem, a do systemu wprowadzają jedynie wynik rekrutacji. 
Oznacza to, że aby rozpocząć rekrutację uzupełniającą, w aplikacji należy otworzyć etap Rekrutacja uzu-
pełniająca. Aby wprowadzić wynik rekrutacji należy otworzyć etap Aktualizacja danych. 

Ćwiczenie 7. Jak dodać kandydata który już jest w systemie do listy przyjętych? 

Aby przyjąć dziecko należy: 

1. Wybrać z górnego menu kartę Kandydaci, a następnie z menu wybrać pozycję Kandydaci. 

2. Wyszukać dane dziecko wpisując, np. Numer zgłoszenia lub jego PESEL. 

3. Jeżeli numer PESEL występuje w bazie, należy kliknąć przycisk  znajdujący się w wierszu z danymi 
kandydata. 

4. Kliknąć przycisk Wykonaj operację i z listy dostępnych opcji wybrać pozycję Przyjmij do oddziału. 

5. Wskazać jednostkę i grupę/ oddział przyjęcia, a następnie zakończyć operację klikając przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 8. Jak dodać kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej 
do listy przyjętych? 

Jeżeli kandydat nie brał udziału w rekrutacji właściwej należy: 

1. Wybrać z górnego menu kartę Kandydaci, a następnie z menu wybrać pozycję Kandydaci. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

 

3. Uzupełnić dane dziecka wraz z jednostką i grupą/ oddziałem przyjęcia, a następnie zakończyć opera-
cję klikając przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 9. Jak skreślić kandydata z listy przyjętych? 

Aby skreślić dziecko z listy należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Kandydaci/ Przyjęci. 

2. Na liście odszukać dziecko, które ma być usunięte z listy przyjętych. 

3. Kliknąć przycisk , który znajduje się w wierszu z danymi dziecka. 

4. Kliknąć przycisk Skreśl z listy przyjętych. 
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5. W wyświetlonym oknie potwierdzić wykonanie operacji usuwania przyjętego, klikając przycisk Tak. 
Dziecko zostanie usunięte z listy przyjętych.  

Dziecko usunięte z listy przyjętych można ponownie przyjąć po wyszukaniu go w zakładce Kandydaci. 

Ćwiczenie 10. Jakie statystyki warto wykonywać w trakcie rekrutacji 
uzupełniającej? 

Można wykonywać wszystkie statystyki analogicznie jak w trakcie pierwszego naboru. Najważniejszą jest 

statystyką na tym etapie jest statystyka Wolne miejsca, przedstawiająca ilość wolnych miejsc na daną 

chwilę. 
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