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Jak w systemie Nabór Szkoły 

ponadpodstawowe VULCAN przygotować 

listy podręczników dla przyszłych uczniów? 

Listy podręczników można przygotować dla tzw. oddziałów docelowych. Są to oddziały, które powstają  
z grup rekrutacyjnych (opisywanych w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN jako oddziały 
planowane) i zostaną uruchomione od września w szkołach. Przykładowo oddział planowany „mat-fiz”  
z liczebnością 60 miejsc zostanie we wrześniu podzielony na dwa oddziały: 1A „mat-fiz” (30 miejsc) i 1b 
„mat-fiz” (30 miejsc). Do każdego z tych oddziałów może być zdefiniowana inna lista podręczników ze 
względu na inne wybory nauczycieli w zakresie podręcznika. W związku z tym przed opisaniem list pod-
ręczników należy stworzyć oddziały docelowe na podstawie oddziałów planowanych. 

W jaki sposób stworzyć oddziały docelowe?  
 
Poniżej przedstawione zostało, w jaki sposób można stworzyć oddziały docelowe, do których możliwe bę-
dzie na kolejnych krokach przypisanie zakwalifikowanych oraz stworzenie dla nich listy podręczników. 
 
Aby stworzyć oddziały docelowe, należy przejść w aplikacji na zakładkę Strona główna/ Oddziały doce-
lowe. Następnie należy w drzewie po lewej stronie rozwinąć dane Punktu naboru i wskazać skrót szkoły, 
dla której będą tworzone oddziały docelowe. Pod jednym Punktem naboru może znajdować się więcej 
szkół, dlatego należy uważnie wskazywać szkołę dla której dodawane są oddziały. Oddziały docelowe 
można stworzyć na dwa sposoby. 

1. Aby dodać nowy oddział docelowy należy wybrać przycisk Dodaj. 
 
W oknie dodawania oddziału należy uzupełnić wymagane pola i zapisać zmianę: 
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W oknie oraz w drzewie po lewej stronie, widoczne będą stworzone oddziały dla danego Punktu naboru. 
 

2. Aby dodać oddział docelowy na podstawie oddziałów planowanych należy wybrać przycisk Dodaj  
z planowanych. Następnie wskazać oddziały planowane, z których mają powstać oddziały docelowe 
i kliknąć przycisk Zapisz: 

 

 
 

Jak przypisać listy podręczników do oddziałów docelowych 
 
Po stworzeniu oddziałów docelowych można przypisywać do nich listy podręczników, aby kandydaci przy-
jęci do szkoły i przypisani do takiego oddziału otrzymali wykaz podręczników do nowej szkoły przed roz-
poczęciem roku szkolnego. 

1. Aby zdefiniować listę podręczników, należy przejść w aplikacji Nabór na zakładkę Strona główna /Od-
działy docelowe.  

2. Następnie należy w drzewie po lewej stronie rozwinąć gałąź z nazwą Punkt naboru i wskazać szkołę. 
Następnie wskazać oddział dla którego lista podręczników ma zostać stworzona. Po wskazaniu od-
działu należy przejść na zakładkę Podręczniki i wskazać przycisk Dodaj.  
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Podczas dodawania podręczników wystarczy wprowadzić fragment tytułu, nazwiska autora, przedmiotu 
lub nazwy wydawnictwa, aby podpowiedziana została lista podręczników spełniająca wskazane kryteria. 
Aby wybrać podręcznik z listy, należy wskazać na niego i kliknąć dwukrotnie kursorem myszy.  
 

3. W oknie dodawania pojawi się tytuł dodawanego podręcznika. Należy zatwierdzić dodawanie używa-
jąc przycisku Zapisz.  

 
Lista podręczników będzie dostępna do podglądu i edycji po wskazaniu zakładki Strona główna / Oddziały 
docelowe / wskazaniu oddziału i zakładki Podręczniki.  
 
Uwaga! W odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa potrzeby dodaliśmy nową opcję kopiowania stworzo-
nej listy podręczników do pozostałych oddziałów docelowych, aby usprawnić przygotowanie list podręcz-
ników w szkole. 
 
Listę podręczników można skopiować do innego oddziału, aby to zrobić należy wejść na Stronę główną/ 
Oddziały docelowe i wskazać w drzewie po lewej stronę szkołę oraz oddział, do którego chcemy skopio-
wać listę podręczników dodaną w innym oddziale docelowym. W zakładce Podręczniki wybieramy opcję 
Skopiuj i wskazujemy nazwę oddziału docelowego, w którym jest przygotowana lista podręczników do 
skopiowania. Zatwierdzamy całą operację zamykając okno informujące o skopiowanych podręcznikach. 
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Przyjęci kandydaci będą widzieli listę podręczników do swojego oddziału po zalogowaniu do systemu 
(uwaga: dziecko musi być przyjęte w oddziale docelowym, aby uzyskać dostęp do tej informacji). 
 
Kandydat po zalogowaniu do systemu powinien w menu po lewej stronie wskazać opcję Podręczniki znaj-
dującą się na samym dole listy. W tym miejscu będzie miał on podgląd na listę podręczników do swojego 
oddziału i możliwość pobrania tej listy do pliku PDF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


