Rejestracja kandydata

4. W kroku czwartym można wydrukować wniosek, który należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Wprowadzenie numeru PESEL
Aby rozpocząć rejestrację należy:
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

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:
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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.
Po wpisaniu swoich danych osobowych i adresowych należy wskazać swoją szkołę podstawową. Jeśli na
liście brakuje właściwej szkoły podstawowej, należy zaznaczyć opcję, a następnie wpisać nazwę szkoły podstawowej oraz jej adres.
Jeśli kandydatowi przysługują uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia z powodu posiadania tytułu laureata
lub finalisty odpowiednich konkursów lub olimpiad, należy wybrać stosowne typy osiągnięć zgodnie z wyświetloną instrukcją i kliknąć przycisk Dodaj osiągnięcie. Pojawi się ono wówczas w tabeli osiągnięć.
Opcja ta jest dostępna jedynie przed etapem akceptacji osiągnięć kandydata (gdy osiągnięcia nie zostały
jeszcze zaakceptowane w systemie).
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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.
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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.

Formularz Dane rodziców zawiera dodatkowe opcje do wyboru:
Mieszka poza terytorium RP – gdy szablon adresu rodzica odbiega od polskiego szablonu,
Brak danych – gdy z przyczyn formalnych nie można podać danych wybranego rodzica,
Brak adresu – gdy z przyczyn formalnych nie można podać adresu wybranego rodzica.
Przycisk
do adresu wybranego rodzica.

służy do skopiowania wcześniej wprowadzonego adresu kandydata

Wymagane jest podanie danych co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych.
Podanie numeru telefonu rodzica umożliwi szkole I wyboru kontakt z rodzicem w sytuacji, gdy wniosek
kandydata zawiera błędy.
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Krok 3: Wybór preferencji
Wybór preferencji jest kluczowym momentem uzupełniania wniosku. Przed wyborem oddziału/grupy rekrutacyjnej należy zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w danej szkole opublikowanym
w menu Oferta.
Należy pamiętać, że można wybrać 3 szkoły (chyba, że organ prowadzący zarządził zwiększenie tej liczby)
i dowolną liczbę oddziałów/grup rekrutacyjnych. Należy uporządkować oddziały/grupy rekrutacyjne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych za pomocą przycisków.
Klikanie ikon

pozwala odpowiednio przesuwać lub usuwać pozycje na liście preferencji.

W celu dodania preferencji do listy należy kliknąć przycisk Dodaj – wówczas pojawi się ona na liście.

Niektóre szkoły proponują w swojej ofercie oddziały podzielone na kilka grup rekrutacyjnych
(np. ze względu na nauczany drugi język obcy). Na liście preferencji możliwy jest wybór wszystkich grup
rekrutacyjnych, które w sumie tworzą oddział.
Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność.
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Jeśli w danym oddziale obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych (sprawdzian kompetencji językowych, próba sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień kierunkowych) wówczas informacja ta będzie dostępna na liście wybranych preferencji w dodatkowej kolumnie z komunikatem Tak.
Jeśli kandydat chce na liście preferencji uwzględnić oddziały bez sprawdzianu uzdolnień kierunkowych powinien kliknąć opcję: Oddziały bez sprawdzianów uzdolnień.
Wybranie opcji Wszystkie szkoły powoduje pojawienie się na liście do wyboru również szkół niepublicznych. Wybór takiego typu szkoły nie jest objęty ograniczeniem liczby wybranych szkół. Limit dotyczy tylko
szkół publicznych.
Na koniec rejestracji w kroku trzecim należy zapoznać się z oświadczeniem, w tym w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

W trzecim kroku rejestracji, na samym dole formularza, znajduje się również sekcja służąca do sformułowania hasła do konta kandydata wraz z instrukcją dotyczącą wymagań dla hasła (1).
Wprowadzone dane należy zapamiętać (zanotować) oraz zapisać w systemie za pomocą przycisku Dalej.

Krok 4: Drukowanie wniosku
W celu zakończenia rejestracji należy zanotować podane przez aplikację dane dostępowe, czyli login oraz
hasło, a następnie kliknąć przycisk Zakończ.
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Po uzupełnieniu danych i utworzeniu przez system konta są trzy możliwości dalszego postępowania.

Jeżeli kandydat kliknie:
1. Złóż wniosek to zostanie przeniesiony do opcji wyboru formy składania wniosku:
1.1. Składanie wniosku osobiście, wówczas należy wydrukować wniosek, podpisać (konieczne jest,
w przypadku kandydata niepełnoletniego), podpisanie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego,
w przeciwnym wypadku wniosek nie spełnia wymagań kompletności) i dostarczyć go osobiście do
szkoły pierwszego wyboru,
1.2. Składanie wniosku elektroniczne -pozwala na podpisanie wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych Profilem zaufanym i nie wymaga składania wersji papierowej. Opcja dotycząca elektronicznego podpisu jest dostępna tylko wtedy, gdy został przyjęty odpowiedni model wdrożenia przez dane
miasto/powiat, który jest organem prowadzącym dla szkół z danego terenu,
1.3. Moje konto-zostanie przeniesiony do panelu dostępu do wszystkich swoich danych i opcji wraz z informacją o statusie wniosku.

2. Wyloguj-zostanie wylogowany z aplikacji i może się do niej zalogować w dowolnym momencie.
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Po utworzeniu konta w systemie kandydat otrzyma dodatkowo swoje dane dostępowe na podany
w formularzu rejestracji adres e-mail., które konieczne należy zapisać/zapamiętać.
Kandydat będzie mógł wydrukować wniosek również po jego zaakceptowaniu.

Składanie wniosku elektronicznie
W zależności od decyzji organu prowadzącego odnośnie formy składania wniosku system umożliwia złożenie wniosku osobiście lub za pomocą Profilu Zaufanego.
Warunkiem skorzystania z metody złożenia wniosku elektronicznie jest to, aby rodzic/e/opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil Zaufany.
W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku Wniosek/Złóż wniosek/Składanie wniosku elektronicznie.
Samo podpisanie wniosku Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony,
nie będzie podlegał weryfikacji. Tym samym zostanie odrzucony. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem
zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk Złóż wniosek.
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Rodzic/opiekun kandydata będzie mógł dodatkowo skorzystać z przycisków: Pobierz XML, Pobierz wniosek.
Gdy w systemie rekrutacji włączone są jednocześnie (do wyboru) opcje podpisywania Profilem Zaufanym,
w tabeli z podpisami dostępne są odpowiednie przyciski.
Po wybraniu przycisku Podpisz (Profil Zaufany) następuje przekierowanie do odpowiednich procedur, podczas których użytkownik powinien postępować zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami.

Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła rodzic/opiekun prawny uzyskuje możliwość elektronicznego
podpisu wniosku.
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Następnie należy wprowadzić kod autoryzacyjny.

Po dokończeniu autoryzacji system rekrutacji wyświetli komunikat:

Po akceptacji złożenia wniosku użytkownik uzyskuje szczegóły wniosku:
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Aby zmodyfikować należy go wycofać przechodząc do sekcji Szczegóły złożonego wniosku i kliknąć przycisk
Wycofaj wniosek. Wycofanie wniosku odbywa się tak samo jak jego podpisanie, tzn. przez Profil Zaufany.

Korzystanie z opcji przypomnienia hasła
Po rejestracji w systemie kandydat będzie mógł skorzystać dodatkowo z opcji przypomnienia hasła.
W tym celu należy:
1. Kliknąć przycisk Zaloguj się.
2. W oknie logowania kliknąć odsyłacz Nie pamiętam hasła.
3. Uzupełnić pola: Login oraz Adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk Wyślij.
W sytuacji, gdy kandydat nie pamięta loginu może skorzystać z opcji Nie pamiętam loginu, wówczas wpisuje swój numer PESEL.
Na podany adres e-mail (powinien być to ten sam adres e-mail, który kandydat podał podczas rejestracji)
zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła.
Po kliknięciu odnośnika należy wpisać i powtórzyć, w odpowiednich polach, nowe hasło, a następnie kliknąć
przycisk Zapisz.

28

