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CZĘŚĆ 1 

ZAPOZNANIE Z SYSTEMEM 
REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ Z OFERTĄ PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH



Zapoznanie z systemem rekrutacji

• Na głównej stronie w menu bocznym można odnaleźć interesujące 

nas informacje, np. termin naboru, czy statystyki chętnych



Zapoznanie z systemem rekrutacji

• W zakładce ”Pomoc” menu bocznego możesz znaleźć 

dodatkowe informacje i pliki, ułatwiające proces rekrutacji



Oferta edukacyjna

• W zakładce oferta możemy zdefiniować interesujące nas parametry, 

takie jak adres jednostki, godziny pracy, czy typ oddziału



ĆWICZENIE 1.



Ćwiczenie

• W przeglądarce wyszukaj rekrutację do interesującej Cię placówki 

oświatowej oraz zapoznaj się z terminami naborów. 

• Przykładowy wynik wyszukiwania dla rekrutacji do przedszkola w 

gminie Andrychów: https://naborp-

kandydat.vulcan.net.pl/andrychow/RecruitmentTerms



CZĘŚĆ 2 

WYPEŁNIANIE ELEKTRONICZNEGO 
FORMULARZA ZGODNIE Z 
INSTRUKCJĄ DO POBRANIA



Rejestracja kandydata

• Z menu bocznego wybierz „Zgłoś kandydaturę”, następnie uzupełnij nr 

PESEL lub w przypadku jego braku podaj datę urodzenia, kolejno kliknij 

przycisk dalej, aby kontynuować rekrutację



Informacje

• U góry widoczny jest pasek postępu, wskazujący postęp procesu 

rekrutacyjnego, kliknij przycisk dalej, aby kontynuować rekrutację



Dane osobowe

• Uzupełnij dane osobowe dziecka oraz rodziców. Potem 

naciskając przycisk ”Dalej” przejdziesz do kolejnego kroku.



Lista preferencji

• Ustal listę placówek, do których chcesz zarekrutować dziecko w kolejności od 

najważniejszej do najmniej ważnej. Wybór placówki potwierdź klikając przycisk 

„Dodaj”. Kiedy utworzysz listę preferencji, kontynuuj rekrutację naciskając „Dalej”.



Kryteria naboru

• Wskaż kryteria spełniane przez dziecko. Po najechaniu kursorem na ikonę 

„i” zostanie wyświetlona informacja, jakim dokumentem należy potwierdzić 

spełnienie kryterium. Kontynuuj rekrutację, naciskając przycisk „Dalej”.



Utworzenie konta

• Zapamiętaj lub zapisz wygenerowany login oraz podaj hasło, które będzie Ci potrzebne do 

kolejnego logowania na platformę. Wydrukuj wniosek, naciskając przycisk „Drukuj wniosek”, 

a następnie zakończ rekrutację, używając przycisku „Zakończ”.



ĆWICZENIE 2.



Ćwiczenie

• Utwórz konto w odpowiednim dla Twojego regionu 

systemie elektronicznej rekrutacji, a następnie załóż konto 

oraz uzupełnij dane do naboru.



CZĘŚĆ 3 

DRUKOWANIE DOKUMENTÓW 
POTRZEBNYCH DO PODPISU



Pliki do pobrania

• Z menu bocznego wybierz zakładkę „Pliki do pobrania”, następnie znajdź 

na liście dokumenty, które chcesz zapisać na swoim komputerze. 



Pobieranie pliku

• Zjedź kursorem na dół ekranu, a następnie kliknij w ikonę, 

aby zapisać dokument na swoim komputerze.



Wydrukuj dokument

• Wybierz ikonę ”Drukuj”, a następnie potwierdź drukowanie 

plików, naciskając na przycisk „Druk”.



ĆWICZENIE 3.



Ćwiczenie

• Wypełniony elektronicznie formularz zapisz na dysku 

swojego komputera, a następnie wydrukuj. 



CZĘŚĆ 4 

USUWANIE KONTA



Usuń konto

• Usunięcie konta jest możliwe do momentu akceptacji wniosku przez jednostkę 

oświatową pierwszego wyboru. W tym celu zaloguj się na platformę, następnie z 

menu bocznego wybierz „Usuń konto” oraz potwierdź niebieskim przyciskiem 

„Usuń konto”



ĆWICZENIE 4.



Ćwiczenie

• Usuń konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji



Podsumowanie

• W zależności od regionu może być wykorzystywany różny system 

elektronicznej rekrutacji. 

• Pamiętaj, że oprócz uzupełnienia wymaganych pól przy rekrutacji, warto 

również wprowadzić dane kontaktowe w systemie. 

• Zapoznaj się z zasadami naboru. Różne placówki mają różne wymagania, 

czasem należy dostarczyć wymagane do rekrutacji dokumenty dodatkowo 

w wersji papierowej.
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