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Wstęp 

Witamy uczestników instruktażu „E-rekrutacja. Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego 
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 użytkownikom systemu, 

• wprowadzać oferty placówki oraz wnioski o przyjęcie na zajęcia, 

• prowadzić rekrutację za pomocą systemu, 

• korzystać z raportów, list kandydatów, statystyk. 

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 

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 prze-
kazywane 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 logowa-
nia, użytkownik może zmienić je samodzielnie poprzez zakładkę Moje konto. 

Ćwiczenie 2. Zmiana hasła  

Każdy użytkownik może zmodyfikować swoje dane, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.  

W celu zmiany parametrów dotyczących konta użytkownika należy: 

1. Na wstążce wybrać zakładkę Strona główna, następnie wskazać opcję Moje konto.  

2. W sekcji Dane podstawowe należy kliknąć przycisk Zmień.  

3. 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 para-
metrów 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. 

 

Jeżeli użytkownik zapomni hasła, będzie ono mogło zostać zmienione przez użytkownika w jednostce 
organizacyjnej umieszczonej wyżej w hierarchii wdrożenia.  
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Hasło może być zmienione dla: 

 rodzica/pełnoletniego kandydata przez placówkę, która widzi kandydata na swojej liście lub 
przez samego kandydata za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji; 

 dyrektora placówki – przez organ prowadzący, 

 pracownika placówki – przez dyrektora placówki 

 użytkownika organu prowadzącego – przez Wdrożeniowca/Administratora aplikacji. 

Organ prowadzący zarządza danymi osobowymi użytkowników podległych mu punktów naboru i jedno-
stek. 

Temat 2. Zakładanie kont użytkowników 

Korzystając z opcji Strona główna/Użytkownicy, można w zależności od potrzeb dodać do programu no-
wego użytkownika, zmodyfikować dane istniejącego, usunąć użytkownika lub zablokować/odblokować 
jego konto. 

Ćwiczenie 1. Dodawanie nowego użytkownika 

W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć w górnym menu ikonę Użytkownicy a następnie w na 
ekranie roboczym użyć przycisku Dodaj. 

 

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami wymaganymi. Dopóki nie będą wypełnione, formularz nie 
zostanie zapisany.  
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Nad listą użytkowników znajduje się filtr pozwalający na wyszukiwanie konkretnego użytkownika na pod-
stawie wpisanego loginu, nazwiska bądź adresu e-mailowego. 

Ćwiczenie 2. Edycja konta użytkownika 

Edycja konta użytkownika jest możliwa po kliknięciu przycisku  oraz po wybraniu w prawym panelu 
przycisku Zmień w odpowiedniej sekcji: 

 

Ćwiczenie 3. Usuwanie konta użytkownika 

W przypadku konieczności usunięcia/czasowego zablokowania/odblokowania konta użytkownika należy 
przejść do trybu edycji konta i w części formularza Konto zablokowane/Konto usunięte wybrać właściwą 
opcję Tak/Nie. 
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W sekcji Informacje o koncie jest dostępna opcja Zmień hasło, która umożliwia ustalenie hasła nowemu 
użytkownikowi lub użytkownikowi, który zapomniał hasła. 

 

Temat 3. Przebieg procesu naboru na zajęcia przy użyciu 

systemu 

Aplikacja Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego VULCAN służy do przeprowadzenia rekrutacji 
dzieci/pełnoletnich kandydatów na zajęcia realizowane w placówkach pozaszkolnych typu Młodzieżowy 
Dom Kultury, czy wszelkiego rodzaju klubach edukacji artystycznej. Zapewnia rodzicom/pełnoletnim 
kandydatom możliwość zapoznania się z ujednoliconą ofertą edukacyjną, umożliwia zgłoszenie kandyda-
ta na zajęcia, a także pozwala na szybki dostęp do wyników rekrutacji. Po stronie punktów naboru apli-
kacja umożliwia uporządkowanie i  nadzorowanie całego procesu rekrutacji. 

Nabór na zajęcia pozaszkolne jest naborem ciągłym, co oznacza, że kandydaci zgłaszają się przez cały rok 
(pod warunkiem, że rekrutacja nie została zamknięta z poziomu aplikacji wewnętrznej) i oczekują na 
przyjęcie.  

Aplikacja Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego VULCAN wraz z aplikacjami Nabór – Przedszko-
la, Nabór – Żłobki, Nabór – Szkoły podstawowe, i Nabór – Szkoły ponadpodstawowe wchodzi w skład 
zestawu aplikacji naborowych i jest częścią kompleksowego systemu VULCAN. System VULCAN umożli-
wia JST sprawne zarządzanie oświatą na podległym jej terenie. 

Aplikacja zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji. Każdy użytkownik 
aplikacji posiada indywidualne, imienne konto. Przesyłane dane są szyfrowane, a serwery chronione są 
specjalnymi systemami zabezpieczeń.  
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Temat 4. Korzystanie z funkcji komunikatów oraz plików do 

pobrania 

Ćwiczenie 1. Dodawanie komunikatów 

Do komunikowania się z innymi użytkownikami aplikacji można wykorzystać komunikaty. Pojawią się 
one na stronie głównej, dla użytkowników z poziomu organu prowadzącego i jednostek będą widoczne 
po zalogowaniu się do aplikacji.  

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 kandydatów i będą widoczne tylko na Wi-

trynie kandydata. Komunikaty prywatne można kierować do zaznaczonych grup odbiorców.  

Komunikat może być przygotowany jako typ: 

1. Publiczny – dla kandydatów 

2. Prywatny bez potwierdzeń – dla organów prowadzących i punktów naboru 

3. Prywatny z potwierdzeniami – dla organów prowadzących i punktów naboru 

Komunikat prywatny z potwierdzeniem zostanie wyświetlony użytkownikowi w nowym oknie i będzie 
konieczne potwierdzenie przeczytania go przez kliknięcie przycisku OK. Daty i godziny wyświetlania ko-
munikatu określają, w jakim przedziale czasowym będzie on prezentowany użytkownikowi.  

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

trzeba kliknąć . 

4. Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza należy nacisnąć przycisk Zapisz. 
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Ćwiczenie 2. Odczytywanie komunikatów 

Zakładka umożliwia odczytanie komunikatów wysłanych przez Wdrożeniowca/Administratora. 

W zależności od wagi komunikatu konieczne może być potwierdzenie odczytania komunikatu. 

 

Nieprzeczytany komunikat jest prezentowany w tabeli pogrubioną czcionką. Aby ponownie odczytać 

komunikat należy kliknąć . 

Ćwiczenie 3. Dodawanie plików do pobrania 

Użytkownik z uprawnieniami Menadżer OP może dodać pliki, dostępne do pobrania dla innych użytkow-

ników.  

Dodawany przez organ prowadzący plik do pobrania, może być opublikowany jako: Widoczny dla wszystkich 

lub Widoczny tylko z poziomu aplikacji wewnętrznej. Zaznaczenie opcji Widoczny dla wszystkich skutkuje widocz-
nością dodanego pliku dla wszystkich użytkowników, także kandydatów na stronie internetowej. Dopusz-
czalne formaty plików to: PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, PPT, PPTX, MP4. 

Aby dodać plik należy: 

1. Na stronie głównej wybrać widok Pliki do pobrania. 

2. Kliknąć przycisk Dodaj. 

3. Wypełnić wymagane pola w formularzu. 
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4. Kliknąć przycisk Zapisz. 

Aby zmienić dodany plik wystarczy kliknąć przycisk Wybierz plik, wybrać nowy plik i zapisać dane. Infor-
macje wypełnione w formularzu nie zmienią się. 

Ćwiczenie 4. Pobieranie plików 

Aby pobrać plik udostępniony przez Menadżera OP należy: 

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

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

Ćwiczenie 1. W jaki sposób sprawdzić i poprawić dane punktu naboru? 

Punkt naboru to miejsce obsługujące formalnie proces naboru do jednej lub kilku jednostek. Do punktu 
naboru trafia cała dokumentacja związana z przeprowadzeniem rekrutacji - zarówno formularz zgłosze-
nia na zajęcia, jak i inne dokumenty potwierdzające kryteria wymagane przez placówkę. Najczęściej 
punkt naboru oraz jednostka są tożsame. Możliwa jest jednak sytuacja, w której jeden punkt naboru 
obsługuje rekrutację do więcej niż jednej jednostki, np. kilka jednostek wchodzących w skład jednego 
zespołu, biblioteka publiczna i jej filie, dom kultury i jego oddziały. Są to przypadki, w których często 
niezależnie od tego, do której jednostki kandydaci starają się dostać, dokumenty przynoszą pod kon-
kretny adres, czyli do punktu naboru. 

Dane punktu naboru do systemu wprowadza Wdrożeniowiec/Administrator na podstawie informacji 
uzyskanych od organu prowadzącego. Organ prowadzący również posiada uprawnienia do dodawania 
nowych punktów naboru.  

 

Aby uzupełnić opis punktu naboru należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta. 

2. Przejść w prawym panelu na kartę Opis i kliknąć przycisk Zmień w sekcji Dane adresowe. 

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 pod-
stawowych należy poinformować organ prowadzący - pracownicy punktu naboru nie mają możliwości 
modyfikacji tych danych. 
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Ćwiczenie 2. W jaki sposób sprawdzić dane jednostki i je poprawić? Jak 
wprowadzić opis jednostki? 

Aby uzupełnić opis jednostki należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta, 

2. Kliknąć w lewym drzewie na Punkt naboru, 

3. Przejść w prawym panelu na kartę Jednostki, 

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

 

5. Na karcie Opis kliknąć przycisk Zmień. 

6. W wyświetlonym oknie uzupełnić lub poprawić dane i jeśli są poprawne, kliknąć przycisk Zapisz. 

 

W opisie jednostki można również dodać trzy zdjęcia pokazujące placówkę. 

1. Aby dodać zdjęcie należy kliknąć przycisk  w sekcji Zdjęcia jednostki i wskazać lokalizację pliku ze 
zdjęciem.  

2. Aby usunąć zdjęcie należy kliknąć przycisk  przy jego miniaturze w sekcji Zdjęcia jednostki. 
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Na karcie Oferta należy uzupełnić informacje o jednostce oraz wprowadzić jej opis. 

 

Ćwiczenie 3. Rekrutacja na zajęcia w placówce 

Do każdej jednostki powinny zostać dodane zajęcia, na które będą mogli zapisać się potencjalni kandy-
daci. Zajęcia te dodajemy w zakładce Grupy. 
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Na stronie kandydata pokażą się wszystkie placówki wraz z ofertą realizowanych zajęć. Kandydat będzie 
mógł wybrać te zajęcia, na które chce się zapisać. 

To w jaki sposób będą budowane grupy/zajęcia należy uprzednio ustalić z organem prowadzącym 
w uzgodnieniu z Wdrożeniowcem VULCAN/Administratorem. 

Ćwiczenie 4. Dodawanie nowej grupy 

Aby dodać grupę do jednostki należy: 

1. Z górnego menu wybrać opcję Oferta. 

2. Wskazać w drzewku z lewej strony punkt naboru, następnie jednostkę, do której dodawana będzie 
grupa/zajęcia. 

3. W zakładce Grupy kliknąć przycisk Dodaj. 

4. Uzupełnić formularz. 

 Nazwa – wpisać używaną nazwę grupy/zajęć (np.: Warsztaty muzyczno-plastyczne, Chór Junio-
rów, itp.). 

 Czy publikować – grupa/zajęcia będą widoczne na stronie internetowej przeznaczonej dla kandy-
datów. 

 Liczba miejsc – wpisać całkowitą liczbę miejsc, jaka jest przewidziana dla tej grupy/zajęć. 

 Grupa przeznaczony dla (właściwy zakres wiekowy zdefiniowany wcześniej w Konfiguracji) – zazna-
czenie opcji Tak przy danym zakresie wiekowym daje możliwość wyboru tej grupy kandydatom w 
określonym wieku. Do grupy może być przypisane jednocześnie kilka zakresów wiekowych. 

 Typ grupy – zdefiniować, czy grupa będzie np.  ogólnodostępna, integracyjna, dwujęzyczna, itd.). 

 Artystyczny – zaznaczyć opcję Tak lub Nie. 

 Innowacja pedagogiczna – zaznaczyć opcję Tak lub Nie. 

 Służy do naboru do jednostki – jeśli rekrutacja przebiega do jednostki, czyli ro-
dzic/opiekun/pełnoletni kandydat wskazuje wybór konkretnej placówki, a nie na zajęcia w pla-
cówce, w ofercie jednostki musi być jedna i tylko jedna grupa, która ten parametr ma mieć 
zaznaczony na Tak. Pozostałe grupy w jednostce muszą go mieć zaznaczonego na Nie. Najczęściej 
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jednak w przypadku Placówek wychowania pozaszkolnego rekrutacja prowadzona jest na wy-
brane zajęcia artystyczne/grupy. 

 Poziomy edukacyjne – określenie poziomu edukacyjnego grupy/zajęć. W przypadku zajęć arty-
stycznych w Placówkach wychowania pozaszkolnego domyślne zaznaczona opcja Dowolny. Każda 
placówka określa właściwy dla danej grupy poziom edukacyjny, z następujących możliwych do 
wyboru: Przedszkole, Klasa 0 – szkoła Podstawowa, (…), Klasa 1 – szkoła ponadpodstawowa, itd. Istnieje 
możliwość zaznaczenia w opisie grupy kilku jednocześnie poziomów edukacyjnych (klawisz 
CTRL). 

Kandydat podczas procesu rejestracji na grupy/zajęcia będzie wskazywał odpowiedni poziom 
edukacyjny. Ważne, aby dana ta była zaznaczona w Konfiguracji systemu. 

 

Kandydat podczas procesu rejestracji będzie mógł zapisać się wyłącznie do takich grup/na takie zajęcia, 
które skierowane są do jego kategorii wiekowej oraz mogą mieć dodatkowo zawężenie do określonego 
poziomu edukacyjnego. 

Przykład nr 1 

Oferta zajęć artystycznych placówki skierowana jest do dzieci w wieku: 7-10 lat oraz 11-15 lat, a poziom 
edukacyjny nie został doprecyzowany, czyli pozostał dowolny. 

Wówczas na zajęcia mogą zapisać się dzieci w wieku określonym w ofercie, bez względu na poziom edu-
kacyjny. 

Przykład nr 2 

Oferta zajęć artystycznych placówki przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-15 lat, ale określono też poziom 
edukacyjny: Klasa 1 - szkoła podstawowa, Klasa 2 – szkoła podstawowa, Klasa 3 – szkoła podstawowa. Wówczas 
ma znaczenie zarówno wiek dziecka, jak i jego poziom edukacyjny. Oba te warunki kandydat musi speł-
nić, aby móc zapisać się na zajęcia.  
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Jeśli kandydat spełnia warunek wieku, ponieważ ma lat 14, ale nie uczy się w klasie 1-3 szkoły podsta-
wowej - nie będzie mógł zapisać się na dane zajęcia. 

 

Przykład nr 3 

Oferta przeznaczona dla dzieci w wieku 0-3 i 4-6, a poziom edukacyjny określony jako Przedszkole. - Wów-
czas do grupy będzie można zapisać jedynie dziecko przedszkolne w wieku 3-6 lat. Rodzice/opiekunowie 
pracy dwulatka nie uczęszczającego do przedszkola nie będą mogli wybrać oferty. 

Rodzaje niepełnosprawności 

Rodzaje niepełnosprawności – w przypadku zajęć artystycznych w Placówkach wychowania pozaszkolnego 
należy zostawić opcję Nie dotyczy. 

 

Parametr Służy do naboru do jednostki nie jest możliwy do zmiany po zgłoszeniu kandydatów do grupy/na 
zajęcia.  
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Sprawdzian predyspozycji 

Aby zapisać się na niektóre zajęcia od kandydatów wymagane jest spełnienie dodatkowych wymogów, 

np. zaliczenie sprawdzianu umiejętności czy predyspozycji. 

  

Wymogi te definiuje się w opisie oferty zajęć. 
Dla każdej grupy można zdefiniować Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (SUK) następujących rodzajów: 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych, Próba sprawności fizycznej, Sprawdzian predyspozycji językowych oraz typów 

Zaliczeniowy lub Punktowany. W przypadku sprawdzianu o typie zaliczeniowym kandydat zaliczy go lub nie, 

a w przypadku wybrania typu Punktowany kandydaci będą otrzymywali punkty w określonej przez pla-

cówkę skali (np. 0-100). 

Ćwiczenie 5. Edytowanie danych grupy 

Aby zmienić dane grupy należy: 

1. Kliknąć jej nazwę w drzewie. 

2. Kliknąć przycisk Zmień w panelu roboczym. 

3. Wprowadzić poprawki i zakończyć operację klikając przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 6. Dodawanie opisu grupy 

Aby dodać opis grupy rekrutacyjnej należy:  

1. Kliknąć jej nazwę w drzewie. 

2. Wybrać zakładkę Oferta w panelu roboczym i kliknąć przycisk Zmień. 

3. Wprowadzić odpowiedni tekst w polu Opis, a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz. 
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Ćwiczenie 7. Usuwanie grupy 

Jeśli przy wprowadzaniu oferty nastąpiła pomyłka i jakaś grupa została dodana omyłkowo, można ją 
usunąć. 

Grupę można usunąć tylko wtedy, jeśli nie było do niej zgłoszonych/zaakceptowanych/przyjętych kandy-
datów. 

Aby usunąć grupę należy: 

1. Wybrać właściwą grupę w drzewie po lewej stronie. 

2. W panelu roboczym przejść na kartę Opis. 

3. W sekcji Dane podstawowe grupy kliknąć przycisk Zmień. 

4. W oknie z opisem nacisnąć przycisk Usuń. 

Ćwiczenie 8. Jak wybrać języki obce oraz zajęcia dodatkowe dla danej grupy? 

Aby dodać informacje związane z językami obcymi i zajęciami dodatkowymi należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta. 

2. W drzewie danych rozwinąć jednostkę klikając na znak + obok niej. 

3. Kliknąć nazwę grupy, dla której chcemy dopisać informacje dodatkowe. 

4. Wybrać zakładkę Oferta. 

 

5. W sekcji Języki obce kliknąć przycisk Zmień, a następnie w kolejnym oknie wybrać języki obce: 

 Język dodaje się wskazując go na liście w lewej części okna i klikając ikonę .  

 Zbędny język usuwa się wskazując go na liście po prawej stronie i klikając ikonę . 

 Zmiany zapisuje się korzystając z przycisku Zapisz. 
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6. W sekcji Zajęcia dodatkowe kliknąć przycisk Zmień, a następnie uzupełnić informacje na temat zajęć 
dodatkowych w analogiczny sposób jak informacje o językach obcych.  
Przy dodawaniu informacji o dodatkowych zajęciach należy zwrócić uwagę czy są to zajęcia dodat-
kowo płatne. 

Zajęcia dodatkowe oraz języki obce można dodawać do grup/zajęć wyłącznie wówczas, gdy uzupełniony 
jest odpowiedni słownik. Słownik zajęć dodatkowych i języków obcych wprowadzany jest na poziomie konfigu-
racji systemu i jest wspólnym słownikiem dla wszystkich jednostek. 

Ćwiczenie 9. Jak zweryfikować poprawność oferty? 

Aby wykonać weryfikację oferty jednostki należy: 

1. Na liście po lewej stronie zaznaczyć swoją jednostkę i przejść na zakładkę Grupy.  

2. Następnie kliknąć przycisk Sprawdź poprawność oferty.  

3. Zapoznać się z treścią raportu kontrolnego i w razie potrzeby dokonać stosownych korekt. 

Ćwiczenie 10. Jak przypisać i usunąć kryteria rekrutacyjne? 

Ustalanie kryteriów rekrutacyjnych odbywa się na dwóch poziomach. 

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 Wdrożeniowca VULCAN/Administratora na podstawie danych przekazanych przez 
organ prowadzący. 

Zalecamy, aby wszystkie kryteria zostały omówione z Wdrożeniowcem/Administratorem przed rozpoczęciem 
procesu rekrutacji. 
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Aby wybrać kryteria należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta. 

2. W drzewie wybrać właściwą jednostkę. 

3. Wybrać w panelu roboczym zakładkę Kryteria i kliknąć przycisk Zmień. 

4. 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  

Ustalenie kryteriów na poziomie grup/zajęć (opcjonalnie) 

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

Aby dodać kryterium należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta. 

2. W drzewie po lewej stronie kliknąć nazwę grupy. 

3. Wybrać zakładkę Kryteria i kliknąć przycisk Zmień. 

4. Wskazać kryterium i wybrać przycisk , a następnie kliknąć przycisk Zapisz. 
Dodane kryterium wyświetli się w zakładce Kryteria w tabeli na końcu listy. 

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

Ćwiczenie 11. Wprowadzanie regulaminu rekrutacji jednostki 

Oprócz ogólnych zasad rekrutacji przypisanych do wszystkich punktów naboru z poziomu organu pro-
wadzącego, każda placówka może ustalić swój wewnętrzny regulamin. 

Aby dodać regulamin placówki należy: 

1. Wybrać z górnego menu zakładkę Nabór, a następnie pozycję Oferta. 

2. W drzewie danych wybrać jednostkę, dla której dodamy regulamin. 

3. Kliknąć zakładkę Regulamin, a następnie przycisk Zmień. 

4. Wprowadzić regulamin w otworzonym oknie, a następnie go zapisać. 
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Dla ułatwienia pracy przy wprowadzaniu  regulaminu jednostki wszystkie opcje zostały pogrupowane 
w pasku narzędzi pod postacią ikon: 

 

 

Sugerujemy, aby treść regulaminu przygotować w dowolnym pliku tekstowym, np. w programie Notat-
nik, a następnie przekopiować ją do aplikacji naborowej i wykonać formatowanie tekstu przy pomocy 
wyżej opisanych opcji. Przygotowany tekst nie powinien przekraczać czterech tysięcy znaków. 
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Rejestracja i weryfikacja danych kandydata. Przebieg 

zmian statusów kandydata 

Ćwiczenie 1. Rejestrowanie kandydata przez punkt naboru 

Jeśli istnieje potrzeba, aby od strony punktu naboru utworzyć formularz i zarejestrować kandydata, po-
winien to zrobić pracownik punktu naboru, którego oferta została wybrana przez kandydata i znalazła 
się na jego liście preferencji. 

Aby wprowadzić do systemu dane kandydata należy: 

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

2. W drzewie po lewej stronie wybrać folder Niezaakceptowani. 

3. Kliknąć w panelu roboczym przycisk Dodaj. 

4. Wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.  

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

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Pracownik punktu naboru może także zarejestrować kandydata, który nie posiada numeru PESEL (obcokrajowiec). 

W tym celu należy: 

1. W formularzu do wprowadzenia danych kandydata ustawić w polu Kandydat posiada numeru PESEL 

wartość Nie. 

2. Uzupełnić wymagane dodatkowe pola: Data urodzenia oraz Płeć. 
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Ćwiczenie 2. Drukowanie wniosku 

Aby wydrukować wprowadzony do systemu wniosek należy: 

1. Przejść do widoku Kandydaci/Niezaakceptowani lub Zaakceptowani (jeśli formularz został już zaakcepto-
wany) i wyszukać kandydata, którego wniosek chcemy drukować. Kandydata można odnaleźć 
w drzewie danych lub skorzystać z pola Wpisz by wyszukać. 

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

3. Kliknąć przycisk Drukuj.  

Wydrukowany wniosek należy przedstawić rodzicowi/pełnoletniemu kandydatowi do podpisu. 

Ćwiczenie 3. Wyszukiwanie kandydata na liście 

Wyszukać kandydata na wybranej liście (Niezaakceptowanych, Zaakceptowanych, Przyjętych) można na dwa 
sposoby. 

I sposób: 

1. Na karcie Kandydaci wybrać pozycję: Niezaakceptowani, Zaakceptowani, Przyjęci.  

2. W drzewie danych kliknąć w nagłówek wybranej listy. 

3. W panelu roboczym, w polu Wpisz by wyszukać, wpisać nazwisko kandydata – system automatycznie 
wyświetli na liście tylko osoby o tym nazwisku. 

4. Kliknąć ikonę  aby przejść do formularza i danych wybranego kandydata. 

 

II sposób: 

1. Na karcie Kandydaci wybrać pozycję: Niezaakceptowani, Zaakceptowani, Przyjęci.  

2. W drzewie danych rozwinąć listę alfabetyczną przy wybranej literze. 

3. Wskazać na liście wybranego kandydata – system automatycznie w panelu roboczym wyświetli in-
formacje o grupach/zajęciach, na które zapisał się kandydat. 
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Ćwiczenie 4. Wyszukiwanie kandydata w bazie 

Niezależnie od tego, jaki jest aktualny status wniosku kandydata, czyli na jakiej liście się znajduje, można 

go wyszukać w łatwy sposób w bazie aplikacji.  

W tym celu należy: 

1. Na karcie Kandydaci wybrać polecenie Wyszukaj Kandydata. 

2. W otwartym oknie wpisać numer PESEL lub nazwisko poszukiwanego kandydata i kliknąć przycisk 
Wyszukaj. 

3. Wyszukany kandydat wyświetli się w sekcji poniżej. 

4. Do jego danych przejść można klikając w ikonę . 
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Ćwiczenie 5. Przeglądanie i edytowanie informacji o kandydacie 

Po wybraniu konkretnego kandydata, w prawym panelu widoczna będzie karta z poszczególnymi zakład-
kami: 

 Wniosek – informacje dotyczące formularza złożonego przez kandydata.  

 Na karcie tej pracownik z punktu naboru ma możliwość dokonania operacji powodującej zmianę 
statusu wniosku (zależnie od jego aktualnego statusu), tj.: Akceptuj, Anuluj akceptację, Przyjmij, 

Skreśl z listy przyjętych. 

 Dane kandydata zbiorczo – zbiorczy widok danych gromadzonych na kolejnych kartach: Dane kandy-

data, Preferencje, Kryteria, Ochrona danych, Historia. 

 

 Dane kandydata – dane identyfikacyjne oraz adresowe kandydata, a także informacje dodatkowe, 
np. na temat predyspozycji, talentów (jeżeli są zbierane) wraz z możliwością ich edycji (przycisk 
Zmień). 

 Na karcie tej znajduje się również przycisk Zmień hasło umożliwiający nadanie nowego hasła kan-
dydatowi. 

 Preferencje – ustalona lista zajęć pozaszkolnych (grup), na które zapisał się kandydat wraz z moż-
liwością ich edycji (przycisk Zmień). 

 Kryteria – możliwość edytowania odpowiedzi na kryteria (przycisk Zmień). 

 Ochrona danych – informacje o przetwarzaniu i udostępnianiu danych osobowych wraz z  możli-
wością zaznaczenia sprzeciwu (przycisk Zmień). 

 Historia - informacje o rodzaju zmian i osobie dokonującej zmian w danych kandydata. 

Ćwiczenie 6. Szybkie filtrowanie poszczególnych grup kandydatów 

Filtrowanie w panelu roboczym 

Na karcie Kandydaci, niezależnie od tego, która pozycja zostanie wybrana (np. Niezaakceptowani, Zaakcep-

towani czy Przyjęci), użytkownik ma możliwość skorzystania z szybkiego filtrowania Kandydatów w panelu 
roboczym. 
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1. Po kliknięciu pozycji Filtruj wyświetlone zostanie okno z listą filtrów do wyboru – lista ta uzależniona 
jest od tego, która lista kandydatów jest w danej chwili filtrowana. 

2. Po wpisaniu interesujących wartości w dostępne pola lub wybraniu właściwych pozycji z dostępnych 
list wyboru, należy zatwierdzić wybór przyciskiem OK. 

3. Na liście w panelu roboczym zostanie wyświetlona lista tych kandydatów, którzy spełniają wybrane 
w oknie filtrowania kryteria. 

   

Filtrowanie w drzewie danych 

Aby wyszukać określoną grupę kandydatów wśród kandydatów o formularzach zaakceptowanych, np. 
Z pierwszej (drugiej, itp.) preferencji czy Z mojej jednostki, należy skorzystać z filtra dostępnego nad drzewem 
danych: 

Zaakceptowani: 

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

wybraną grupę/zajęcia z jednostki podległej punktowi naboru zalogowanego pracownika. 
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− Z drugiej (trzeciej…) preferencji – oznacza analogicznie kandydatów, którzy na drugiej (trze-

ciej...) pozycji listy preferencji mają grupę/zajęcia z jednostki podległej punktowi naboru za-

logowanego pracownika. 

 

Ta funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla pracownika punktu naboru. 

Ćwiczenie 7. Jak zmienić hasło Kandydata na prośbę rodzica/pełnoletniego 
Kandydata? 

Aby zmienić hasło kandydatowi należy: 

1. Przejść na kartę Kandydaci i wyszukać wybraną osobę – można skorzystać z przycisku Wyszukaj Kandy-

data. 

2. Rozwinąć dane wyszukanego Kandydata i na karcie Dane Kandydata kliknąć przycisk Zmień hasło. 

3. Przekazać zmienione hasło rodzicowi/pełnoletniemu kandydatowi. 

 

Zalecamy, aby rodzic/pełnoletni kandydat sam zmieniał hasło w Witrynie Kandydata, przy pomocy adresu  
e-mail, który podał w trakcie rejestracji wniosku. Nie należy zmieniać hasła na telefoniczną prośbę rodzi-
ca/pełnoletniego kandydata. Zmiana hasła jest dopuszczalna jedynie po jednoznacznej identyfikacji ro-
dzica/pełnoletniego kandydata. 
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Ćwiczenie 8. Weryfikacja i akceptacja formularza zgłoszenia 

Pracownik punktu naboru sprawdza, czy dane kandydata na papierowym formularzu złożonym 
w punkcie naboru są zgodne z danymi wprowadzonymi do systemu przez rodzica/pełnoletniego kandy-
data. 

Wniosek weryfikuje każdy punkt naboru, któremu podlega jednostka, znajdującą się na liście preferencji 
kandydata. 

 

Aby zweryfikować wniosek należy: 

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

2. W drzewie danych kliknąć w nagłówek listy. 

3. Wyszukać wniosek kandydata, korzystając z wyszukiwarki Wpisz by wyszukać wpisując nazwisko kan-
dydata. 

 

4. Kliknąć przycisk  obok danych kandydata, którego wniosek chcemy zweryfikować. 

5. Przejść na kartę Dane Kandydata zbiorczo. 

6. Sprawdzić zgodność danych w systemie z tymi na formularzu papierowym. 
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7. W przypadku, gdy wszystkie dane są zgodne, należy kliknąć przycisk Akceptuj.  

 

8. W przypadku, gdy wniosek akceptuje pracownik punktu naboru ma on widoczny przycisk Akceptuj 

w zakładce Wniosek. 
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Przy akceptacji zgłoszenia należy podać właściwą datę dostarczenia przez rodzica/pełnoletniego kandyda-
ta formularza do jednostki, ponieważ czas oczekiwania jest jednym z kilku (obok SUK i punktacji za kryte-
ria) wyznaczników branych pod uwagę w kolejności przyjęcia do jednostki. Edycja daty jest możliwa 
w momencie akceptowania, pod warunkiem, że taką możliwość ustalił organ prowadzący podczas Konfi-

guracji systemu. 

 

9. W przypadku, gdy wystąpiła niezgodność w danych, należy poprawić dane kandydata w systemie - 
zgodnie z papierowym wnioskiem, a następnie kliknąć przycisk Akceptuj. 

W przypadku, gdy wystąpiła niezgodność danych i dane powinny być poprawione przez rodzi-
ca/pełnoletniego kandydata, należy poinformować go o niezgodności, a będzie miał on możliwość wpro-
wadzenia poprawek w Witrynie Kandydata, ponownego wydrukowania wniosku i dostarczenia go do 
jednostki w celu powtórnej weryfikacji. 

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

Przy akceptacji zgłoszenia należy podać właściwą datę dostarczenia przez rodzica/pełnoletniego Kandy-
data wniosku do jednostki, ponieważ czas oczekiwania jest najczęściej wyznacznikiem kolejności przyjęcia 
do jednostki. Data jest możliwa do edycji w momencie akceptowania. 

 

11. W przypadku, gdy wystąpiła niezgodność w danych, należy poprawić dane Kandydata w systemie 
zgodnie z papierowym formularzem, a następnie kliknąć przycisk Akceptuj. 

W przypadku, gdy wystąpiła niezgodność danych i dane powinny być poprawione przez rodzi-
ca/pełnoletniego kandydata, należy poinformować go o niezgodności, a on będzie miał możliwość wpro-
wadzenia poprawek w Witrynie Kandydata, ponownego wydrukowania wniosku i dostarczenia go do 
jednostki w celu powtórnej weryfikacji. 
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Ćwiczenie 9. Anulowanie akceptacji wniosku 

Aby anulować akceptację wniosku należy: 

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

2. Odszukać na liście kandydata, dla którego chcemy anulować akceptację wniosku. 

3. Przejść na kartę Wniosek lub Dane kandydata zbiorczo i kliknąć przycisk Anuluj akceptację. 

 

Anulowanie akceptacji wniosku w jednym punkcie naboru nie oznacza anulowanie tego samego 
wniosku w innym punkcie naboru. 

Ćwiczenie 10. Grupowe anulowanie akceptacji wniosku 

W celu anulowania akceptacji wniosków kilku kandydatów jednocześnie należy: 

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

2. Na liście odszukać tych kandydatów, których wniosek chcemy anulować. 

3. Zaznaczyć wiersze wybranych kandydatów, a następnie kliknąć  w przycisk Anuluj akceptację. 

Ćwiczenie 11. Przyjęcie kandydata na zajęcia/do grupy 

Na liście Przyjęci prezentowana jest lista kandydatów przyjętych do wielu grup/na wiele zajęć - osobny 
wiersz dla każdej grupy. Umieszczona jest także kolumna z informacją, czy kandydat przyjęty planuje 
kontynuować uczestnictwo w zajęciach w grupie w kolejnym roku. 

Aby przyjąć Kandydata, którego zgłoszenie zostało zaakceptowane należy: 

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

2. Odszukać na liście Kandydata, którego chcemy przyjąć. 

3. Przejść na kartę Wniosek i przy zajęciach, na które chcemy przyjąć kandydata kliknąć przycisk Przyjmij. 

4. Podać datę podpisania umowy. 
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Ćwiczenie 12. Grupowe przyjmowanie kandydatów 

Aby przyjąć kilku kandydatów jednocześnie (grupowo) należy: 

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

2. Zaznaczyć wiersze tych kandydatów, których chcemy przyjąć na wybrane zajęcia. 

3. Kliknąć przycisk Przyjmij, znajdujący się nad listą kandydatów. 

4. Podać datę podpisania umowy.  

 

Ćwiczenie 13. Skreślanie z listy przyjętych 

Aby skreślić z listy kandydata przyjętego należy: 

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

2. Odszukać na liście kandydata, którego chcemy skreślić z listy. 

3. Przejść na kartę Wniosek i kliknąć przycisk Skreśl z listy przyjętych. 

4. Podać powód skreślenia (wybrać przeniesienie na listę Zaakceptowanych lub zakończenie korzystania 

z usługi dla grupy). 
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Ćwiczenie 14. Grupowe skreślanie z listy przyjętych 

Aby skreślić z listy przyjętych kilku przyjętych kandydatów jednocześnie (grupowo) należy: 

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

2. Zaznaczyć wiersze tych kandydatów, których chcemy skreślić z listy. 

3. Kliknąć przycisk Skreśl z listy przyjętych. 

4. Podać powód skreślenia (wybrać z listy). 

 

Ćwiczenie 15. Zaznaczanie kontynuacji na zajęciach 

Aby zaznaczyć informację, że kandydat kontynuuje uczestnictwo na zajęciach (opcja wykorzystywana 
w kolejnych latach rekrutacyjnych) należy: 

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

2. Odszukać na liście kandydata, który będzie kontynuował zajęcia. 

3. Przejść na kartę Wniosek i za pomocą niebieckiego ołówka zaznaczyć kontynuację. 

4. Podać datę podpisania umowy a następnie zapisać zmiany przyciskiem Zapisz. 

 

Zaznaczanie kontynuacji jest także możliwe przez samego kandydata w Witrynie Kandydata.  
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