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NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

 

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych 
 
Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki 

edukacyjnej. Aby Wam, w tym pomóc udostępniamy do Waszej dyspozycji 

elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych pod nazwą  vEdukacja Nabór: 

 

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/ 
 

W  bazie tego systemu znajdziecie nasze Liceum oraz proponowane profile klas.  

Na podjęcie ostatecznej dotyczącej wyboru szkoły  macie  czas, gdyż proces wyboru 

szkoły i składania podań będzie trwał:  

 

od 15 czerwca br. do 10 lipca br.  
 

Jeśli Wasza macierzysta szkoła podstawowa wprowadziła dane osobowe kandydatów 

powinniście otrzymać  w  niej login i hasło do swojego konta. 

  UWAGA! Jeśli szkoła podstawowa nie zakładała dla Was konta powinniście to zrobić 

samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone 

przez siebie hasło – UCZNIOWIE SPOZA Powiatu Jarosławskiego. 
Zanim jednak cokolwiek będziecie wykonywali w systemie zapoznajcie się dokładnie z 

przewodnikami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania". Opisano w nich 

szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją. 

Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla kandydata rejestrowanego przez szkołę 

podstawową, a drugi dla kandydata rejestrującego się samodzielnie.  

 

Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co 

do ilości oddziałów w tych szkołach. Im więcej oddziałów w nich wybierzecie, tym 

większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do preferowanej 

szkoły. 

 

Program „vEdukacja” działa tak, że przydziela kandydata do możliwie najwyższej 

preferencji na liście oddziałów przez Ciebie wybranych. Kryterium wyboru stanowią 

zgromadzone przez kandydata punkty w procesie rekrutacji. System przydzieli 

kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór 

i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane.  

W zakładce ,,Statystyki" zawarte są informacje o ilości osób, które wybrały dany 

oddział w swoich preferencjach (liczby te są uaktualniane na bieżąco). Dane w 
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pozostałych zakładkach umieszczane będą w późniejszym etapie rekrutacji. 

 

Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest 

ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach.  

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym 
wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, bez względu na liczbę szkół, 
które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą. 
 

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez 

macierzystą szkołę podstawową. Na terenie Powiatu Jarosławskiego wszystkie szkoły 

podstawowe biorą udział w naborze elektronicznym, w każdej ze szkół powołany jest 

administrator, który nadzorował będzie realizację harmonogramu zgodnego                    

z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i wprowadzaniem danych do 

systemu „vEdukacja”.   

Każdy Kandydat po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło.  

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która 
znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której 
kandydatowi najbardziej zależy. 
Punkt Naboru Liceum zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje 

oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą 

kandydata. 

 

Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku o przyjęcie 

do szkoły  z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i 

przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji 
zgłoszenia. 
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PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU i PODANIA 
 PRZEZ KANDYDATÓW  

DO PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
 W JAROSŁAWIU 

 
 
Termin: 15.06.2020 – 10.07.2020 
 

UWAGA!  We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do 
rodziców/opiekunów prawnych! 

 
1. Wniosek do szkoły kandydat może: 

a) przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres szkoły : 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w 
Jarosławiu 

plac Skargi 1, 

37-500 Jarosław 

b) przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu: 

szkola@katolik-jaroslaw.pl 
c) wrzucić do skrzynki wystawionej na parterze szkoły ( główne wejście do szkoły, 
wewnątrz)  w miejscu monitorowanym w godzinach od 8.00 do 14.30.  

 

Wnioski ze skrzynki o godzinie 14.30  będą wyciągane. Upoważniony pracownik 

szkoły będzie rejestrował wpływające wnioski i weryfikował ich zgodność w systemie 

elektronicznym.  

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów 
prawnych!  
 

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku oraz podania (druk 

własny tylko w naszej szkole) będą udzielane telefonicznie przez pracownika 

sekretariatu szkoły: tel. 733 233 133 . 

  

3. W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z system 

elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Dlatego, tak 

ważne jest podanie telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Potwierdzeniem złożenia wniosku, będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez 

szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki 

pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail. 

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie z terenu Powiatu Jarosławskiego, uczący się  

w szkołach podstawowych objętych systemem „vEdukacja” nie dostarczają kopii 
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dokumentów, potwierdzają wolę nauki oryginałami dokumentów po ogłoszeniu listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia.  

 

4. Kandydaci, którzy zdecydowali się wybrać Publiczne Katolickie Liceum są 
proszeni o pobranie podania (ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły), 
wypełnionie go i  dostarczenie do szkoły podobnie jak wniosku (punkt 1). Podanie 
należy dostarczyć najpóźniej w dniu złożenia  świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej.  
 

UWAGA! Uczniowie spoza terenu Powiatu Jarosławskiego, którzy samodzielnie 

założyli sobie konta dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie dokumentów. 

 

 

 

 

  


