
Instrukcja wypełniania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 

ponadpodstawowej w systemie elektronicznym za pośrednictwem 

strony: https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat 

 

Oto  kilka  sformułowań,  które  należy poznać  przed przystąpieniem do 

wypełniania wniosku: 

➢ Lista preferencji – część wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. Jest to lista, na której kandydat wpisuje wg. 

priorytetów oddziały (klasy) , w których chciałby się w uczyć.  

• Na liście preferencji najważniejsza jest kolejność wpisanych klas.  

• Na pierwszym miejscu kandydat wpisuje klasę w danej szkole, do której 

najbardziej chciałby się dostać. Na kolejnych kilku pozycjach uczeń 

może wpisać klasy, które są planem awaryjnym na wypadek nie 

przyjęcia do klasy z pozycji nr 1. System elektroniczny naboru po 

przeliczeniu ocen na punkty próbuje umieścić kandydata w klasie z 

pozycji nr 1 na liście preferencji. W przypadku wystarczającej liczby 

punktów kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do tej klasy a 

pozostałe pozycje z listy preferencji nie są brane pod uwagę. 

• W przypadku niewystarczającej liczby punktów do zakwalifikowania 

się do klasy z pozycji nr 1 system ponownie próbuje przydzielić 

kandydata do klasy z kolejnej pozycji, czyli nr 2. System próbuje 

przydzielać kandydata po kolei wg. podanych preferencji dopóki 

kandydat nie zostanie umieszczony w klasie lub dopóki nie skończą się 

pozycje na liście preferencji. Aby uniknąć tej ostatnie sytuacji ważne 

jest aby na podaniu umieszczać kilka pozycji na liście preferencji ( nie 

tylko jedną). 

• Na liście preferencji kandydat może umieścić maksymalnie 3 szkoły. 

Nie ma natomiast ograniczenia co do ilości klas w tych szkołach. Szkoły 

i klasy można ze sobą dowolnie mieszać we wniosku. 

➢ Szkoła pierwszego wyboru – szkoła, którą kandydat wpisał jako pierwszą 

na swojej liście preferencji. Tylko do tej szkoły kandydat dostarcza 

wypełniony i podpisany wniosek  

➢ Potwierdzenie woli nauki – podpisanie zobowiązania nauki przez 

rodziców kandydata  w szkole, w której został zakwalifikowany do 

przyjęcia oraz przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). 

➢ Login i hasło – w ostatni etapie wypełniania wniosku kandydat otrzymaje 

wygenerowany przez system login i hasło, dzięki którym może sprawdzać 

poprawność wprowadzenia przez szkołę jego danych i sprawdzić wynik 

rekrutacji. NALEŻY ZAPISAĆ lub ZAPAMIĘTAĆ LOGIN I HASŁO             

(nie jest drukowane z podaniem). 

 

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


 

Schemat postępowania przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  

1. W terminie podanym w kalendarzu rekrutacji kandydat rejestruje się na 

stronie naboru https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat  i wypełnia wniosek 

o przyjęcie do klasy pierwszej: 

a) dane osobowe,  

b) dane rodziców,  

c) adres zamieszkanie,  

d) numer kontaktowy 

e) lista preferencji 

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać (zarówno kandydat 

jak i rodzice/prawni opiekunowie). 

3. Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która 

jest na pierwszym miejscu na liście preferencji). W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym 

osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości przesyłają dokumenty w 

wersji elektronicznej (wniosek wcześniej podpisany przez kandydata i 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata) na adres 

rekrutacja@baczynski.org z zachowaniem podanych terminów. 
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