


Nabór VULCAN
Szkoły ponadpodstawowe



CHARAKTERYSTYKA,

ZASADA DZIAŁANIA



Cechy

1. Usprawnienie procesu naboru
2. Jednolita oferta szkół średnich
3. Jeden wzór wniosku o przyjęcie
4. Kandydat trafia TYLKO DO JEDNEGO z wybranych przez siebie 

oddziałów – NIE blokuje miejsc w pozostałych oddz.
5. Możliwość monitorowania liczby chętnych
6. Optymalna sieć szkół, oddziałów, liczba miejsc
7. Gotowe listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
8. Wyniki rekrutacji dostępne w systemie - zdalnie



Zasada działania

1. Rejestracja kandydata:
konto kandydata zakłada jego szkoła macierzysta (SP)
konto zakładane samodzielnie

2. Lista preferencji > wydruk wniosku
3. Oceny na świadectwie, wyniki egzaminu ósmoklasisty 

i szczególne osiągnięcia > przeliczane na punkty rekrutacyjne
4. Listy chętnych
5. Przydział do oddziałów
6. Listy zakwalifikowanych
7. Listy przyjętych



ZMIANY 2021



Zmiany 2021

1. Elektroniczny podpis – e-Wniosek* (weryfikacja e-Wniosków)
Profil Zaufany
Podpis kwalifikowany

2. Osiągnięcia/Wyniki egzaminów

3. Rekrutacja uzupełniająca**

4. Inne (poprawki, optymalizacje, …)

* zależne od uzyskania przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe certyfikatu 
służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
** zależne od wykupionej oferty przez OP



Punkty Naboru i Szkoły podstawowe:

https://malopolska.edu.com.pl/instytucje

Adres systemu dla szkół ponadpodstawowych
oraz szkół podstawowych



Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

w woj. małopolskim korzysta z  adresu:

https://malopolska.edu.com.pl

Adres dla kandydata

https://malopolska.edu.com.pl/


HARMONOGRAM 2021



Szkoły podstawowe 

przekazują do systemu 

dane osobowe i teleadresowe 
swoich uczniów

26.04.2021 r. - 07.05.2021 r. 

godz. 15:00



Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru 
szkół i oddziałów

oraz dostarczają wydrukowany z systemu wniosek 

do szkoły pierwszego wyboru

lub składają go elektronicznie

17.05.2021 r. godz. 8:00 –

21.06.2021 r.  godz. 15:00

*31.05.2021 r.  godz. 15:00

*dotyczy składania wniosków do szkół, w których przeprowadza się:
sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, 

próby sprawności fizycznej



Wyniki 
sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 

(WSUK)

po 17.06.2021 r. po godz. 8:00



Weryfikacja wniosków kandydatów

(przez szkołę pierwszego wyboru)

zadaniem kandydata jest upewnienie się, 
czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany 

(zaakceptowany)

do 24.06.2021 r. 



Zmiana preferencji kandydata
(ewentualna)

25.06.2021 r. godz. 8:00 –

14.07.2021 r. godz. 15:00



Weryfikacja nowych lub zmienionych 
i ponownie dostarczonych wniosków

(przez szkołę pierwszego wyboru)

zadaniem kandydata jest upewnienie się, 
czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany 

(zaakceptowany)

do 15.07.2021 r.



Do systemu dostarczane są dane o ocenach, 
wynikach egzaminu ósmoklasisty 

i szczególnych osiągnięciach

Szkoły podstawowe

14.06.2021 r. – 08.07.2021 r.  godz. 12:00

Kandydaci (samodzielni lub spoza systemu)

25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. godz. 15:00



Kandydaci (wszyscy) dostarczają 
do szkoły pierwszego wyboru 

kopie lub oryginały: 
świadectwa, zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz 
szczególnych osiągnięć 

do 14.07.2021 r. godz. 15:00



Weryfikacja osiągnięć kandydatów

(przez szkołę pierwszego wyboru)

zadaniem kandydata jest upewnienie się, 
czy w systemie jego osiągnięcia zostały pozytywnie zweryfikowane 

(zaakceptowane)

do 15.07.2021 r.



Publikacja list 
zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych 

do oddziałów

22 lipca 2021 r.



Publikacja wyników odbywa się jednocześnie kilkoma, całkowicie od siebie niezależnymi 

kanałami:

➢ listy wywieszane na szkołach

➢ przez www dla szkół;

➢ przez www dla kandydatów;

➢ przez aplikację mobilną eLO! dla kandydatów

Publikacja list zakwalifikowanych



Wyniki rekrutacji dla kandydata

Kandydat po zalogowaniu otrzymuje informację o 
oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą 
punktów i miejscem na liście

Dodatkowo kandydat może również otrzymać 
informacje o oddziałach, w których pozostaje na 
listach rezerwowych

Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników 
rekrutacji



Wydanie przez szkołę 
prowadzącą kształcenie zawodowe, 

skierowania na badania lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.



WAŻNE!!!
Kandydat potwierdza wolę nauki 
poprzez dostarczenie oryginałów: 

świadectwa, 
wyników egzaminu ósmoklasisty 
i ew. zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwskazań do podjęcia 
nauki w danym zawodzie 

od 23 do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00 



Publikacja list 
przyjętych/nieprzyjętych 

do oddziałów

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14:00



System zapewnia obsługę 
aktualizacji list przyjętych lub

postępowania uzupełniającego*

do 23.08.2021r. 

* zależne od wykupionej oferty przez OP



Szkoły podstawowe
pobierają zwrotnie

dane o losach swoich absolwentów



Lokalizacje

• Miasto Tarnów

• Miasto Nowy Sącz

• Powiat Bocheński

• Powiat Brzeski

• Powiat Chrzanowski

• Powiat Gorlicki

• Powiat Limanowski

• Powiat Myślenicki

• Powiat Nowosądecki

• Powiat Nowotarski

• Powiat Olkuski

• Powiat Oświęcimski

• Powiat Suski

• Powiat Tarnowski

• Powiat Tatrzański

• Powiat Wadowicki



Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

w woj. małopolskim korzysta z  adresu:

https://malopolska.edu.com.pl

Adres dla kandydata

https://malopolska.edu.com.pl/


Punkty Naboru i Szkoły podstawowe:

https://malopolska.edu.com.pl/instytucje

Adresy systemów naboru elektronicznego
dla szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych



KONTAKT



KONTAKT

Centrum Obsługi Klienta VULCAN

tel./faks: 71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl

Dział Wsparcia Sprzedaży – dws@vulcan.edu.pl



Centrum Kompetencji Vulcan

ck.vulcan.pl



ck.vulcan.pl

https://ck.vulcan.pl/


Dziękuję za uwagę


