Instrukcja obsługi rejestracji kandydatów
w systemie rekrutacji on-line Vulcan
DO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
w Żelechowie
2021/2022

Wstęp
Od roku szkolnego 2019/2020 zgłaszanie kandydatur do szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński (a
więc też przez naszą szkołę) odbywa się wyłącznie za pomocą systemu on-line. Aby złożyć podanie należy zalogować
się na stronę www https://garwolin.edu.com.pl/kandydat (strona będzie dostępna zgodnie z harmonogramem
rekrutacji ogłoszonym przez ministerstwo) i należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją...

Rejestracja Kandydata
Elektroniczna rejestracja kandydata rozpoczyna się od podania numeru PESEL kandydata i w zależności od
podjętej decyzji odbywa się w kilku krokach, podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie
rekrutacji. Bardzo ważne jest aby kandydat sprawdził w terminach rekrutacji, od kiedy może zakładać konto oraz
termin w którym traci taką możliwość.

Od 17.05.2021r. ROZPOCZĘCIE NABORU >>>

13.05.2021 r. godzina 17:00 >>>
ZAPRASZAMY na POKAZ OBSŁUGI SYSTEMU NABORU
ELEKTRONICZNEGO PRZEZ KANDYDATA >>> NA ŻYWO.
W celu rozpoczęcia rejestracji należy w bocznym menu wybrać pozycję menu Zgłoś kandydaturę.
Aby zgłosić kandydaturę, należy podać swój numer PESEL lub numer innego dokumentu tożsamości, a
następnie uzupełnić dane wymagane w poszczególnych krokach rejestracji.
1. W kroku pierwszym należy uzupełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor
Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu
potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru.
2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną uwagę na możliwość
wprowadzenia nr telefonu rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły pierwszego wyboru w sytuacji, gdy wniosek
zawiera błędy.
3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie.
4. W kroku czwartym można wydrukować wniosek, który należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Aby rozpocząć rejestrację należy wejść na stronę https://garwolin.edu.com.pl/kandydat
1. W bocznym menu wybrać pozycję Zgłoś kandydaturę.

2. Wpisać numer PESEL kandydata i kliknąć przycisk Dalej.

W czasie elektronicznego zgłaszania kandydatury system umożliwia uczestnictwo w elektronicznej rekrutacji
także kandydatom nieposiadającym nr PESEL, tzn. obcokrajowcom. Użytkownik może wówczas skorzystać z opcji
Kandydat nie posiada numeru Pesel (obcokrajowcy). Należy wtedy w systemie wprowadzić dane: datę urodzenia
oraz płeć i kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym kroku należy wprowadzić dane osobowe.

Krok 1: Wprowadzenie danych osobowych
W kroku 1 należy wypełnić formularz Dane osobowe, a następnie kliknąć przycisk Dalej:

Należy podać swoje dane osobowe i adresowe oraz wybrać swoją szkołę podstawową. Jeśli na liście brakuje
właściwej szkoły podstawowej, należy zaznaczyć opcję, a następnie wpisać nazwę szkoły podstawowej oraz jego
adres.

Podanie adresu e-mail kandydata jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku zagubienia loginu i hasła możliwe
będzie uzyskanie dostępu do systemu (na adres e-mail zostanie wysłany link dostępowy).
Gdy na początku rejestracji zaznaczono opcję, że kandydat nie posiada numeru PESEL, należy w kroku 2
uzupełnić dodatkowo rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

Jeśli kandydat posiada orzeczenie o procesie kształcenia specjalnego, ma problemy zdrowotne lub spełnia jedno z
podanych na liście kryteriów, należy uzupełnić odpowiednie pola w sekcji Dodatkowe informacje.

Krok 2: Wprowadzenie danych rodziców
W drugim kroku wypełniania formularza przez kandydata należy wypełnić dane rodziców i kliknąć przycisk Dalej.
W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad kandydatem należy podać dane opiekunów prawnych.

WAŻNE!
1. Należy pamiętać że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w
Żelechowie są dostępne 2 szkoły Technikum w Żelechowie oraz Branżowa Szkoła I stopnia składając
podanie np. do Technikum w Żelechowie i do Branżowej Szkoły I stopnia w Żelechowie składamy
podania do dwóch różnych szkół i zostaje nam już tylko jedna szkoła do wyboru.
2. Możemy zgłaszać kandydaturę do 3 szkół ale możemy wybrać dowolną ilość kierunków w każdej
szkole tzn. możemy złożyć podanie do Technikum w Żelechowie a wybrać wszystkie dostępne
kierunki (technik informatyk, technik rachunkowości, technik geodeta itd.) a nadal zostaną nam do
wyboru 2 Szkoły.

Technikum w Żelechowie – 1TG Technik Geodeta
Technikum w Żelechowie – 1TI Technik Informatyk

Powiat Garwoliński
Technikum w Żelechowie
Technikum w Żelechowie – 1TR Technik Rachunkowości

Technikum w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów

