Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021
1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona
elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej firmy
VULCAN pod nazwą „Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN”. System jest
dostępny

dla

kandydatów

na

internetowej

stronie

rekrutacyjnej:

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html.
2. Możliwość składania wniosków za pośrednictwem strony rekrutacyjnej zostanie
uruchomiona od dnia 15 czerwca 2020 roku.
3. Regulaminy rekrutacji do poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat
Garwoliński są dostępne w siedzibach tych szkół oraz na ich stronach
internetowych.
4. Każdy kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły do maksymalnie
3 szkół

ponadpodstawowych

Przez szkołę

ponadpodstawową

prowadzonych
prowadzoną

przez Powiat

Garwoliński.

przez

Garwoliński

Powiat

rozumiemy:
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie,
ul. Długa 35,
b) II Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół
nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53,
c) Technikum nr 1 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53,
d) Technikum nr 2 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II AWP 20,
e) Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie wchodząca w skład Zespołu Szkół
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II AWP 20,
f) Technikum w Miętnem wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Miętnem, ul. Główna 49,
g) Branżowa Szkoła I stopnia w Miętnem wchodząca w skład Zespołu Szkół
im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49,

h) Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki
w Sobolewie, ul. Kościuszki 19,
i) Branżowa Szkoła I stopnia w Sobolewie wchodząca w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych

im.

Tadeusza

Kościuszki

w

Sobolewie,

ul. Kościuszki 19,
j) Liceum

Ogólnokształcące

im.

Joachima

Lelewela

w Żelechowie,

ul. Szkolna 3,
k) Technikum

w

Żelechowie

wchodzące

w

skład

Zespołu

Szkół

Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,
l) Branżowa Szkoła I stopnia w Żelechowie wchodząca w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45.
5. Kandydaci wypełniają jeden wniosek, w którym wprowadzone będą wszystkie
wybrane przez nich oddziały do wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat
Garwoliński. Oddziały te kandydat będzie musiał we wniosku uszeregować
według pierwszeństwa zgodnie z jego preferencjami. Kandydat może wybrać
maksymalnie 3 spośród w/w szkół, ale jednocześnie może wybrać dowolną
liczbę oddziałów w każdej z tych trzech szkół. Ułożenie tych oddziałów co do
pierwszeństwa ich wyboru może być całkowicie dowolne.
6. Wydrukowany wniosek papierowy kandydat po podpisaniu go przez oboje
rodziców zanosi do szkoły pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest we
wniosku jako pierwszy preferowany przez kandydata).
7. Złożony wniosek może być zmieniony przez kandydata (np. kolejność
preferowanych oddziałów) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021 ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. W celu
odblokowania do edycji zaakceptowanego już wniosku elektronicznego rodzic
kandydata kontaktuje się ze szkołą pierwszego wyboru, do której zaniesiono
wydrukowany i podpisany wniosek. Po wprowadzeniu zmian we wniosku rodzice
kandydata dokonują jego złożenia w systemie elektronicznym, drukują ponownie
wniosek i podpisany wniosek przez oboje rodziców zanoszą do szkoły
pierwszego wyboru (to ta szkoła, której oddział jest w poprawionym wniosku
jako pierwszy preferowany przez kandydata).

8. Kandydat i jego rodzice powinni na bieżąco śledzić status złożonego wniosku
w systemie rekrutacji elektronicznej i w razie błędów we wniosku (odrzucenie
wniosku z uwagi na błędy formalne – przede wszystkim rozbieżności pomiędzy
złożonym wnioskiem w wersji elektronicznej i papierowej oraz złożonymi
papierowymi załącznikami do wniosku) skontaktować się ze szkołą pierwszego
wyboru w celu poprawienia wniosku. Poprawnie złożony wniosek powinien być
zaakceptowany w systemie razem z ocenami i osiągnięciami ucznia. Pracownicy
szkół będą sprawdzać złożone wnioski sukcesywnie w terminach określonych
w harmonogramie ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
9. W trakcie procedury rekrutacyjnej w sytuacji zbyt małej liczby kandydatów
do wybranych oddziałów przed ogłoszeniem list uczniów zakwalifikowanych
do danego oddziału może zostać podjęta decyzja o zaprzestaniu prowadzenia
rekrutacji do tego oddziału i nie uruchomieniu danego oddziału w roku szkolnym
2020/2021.
10. W trakcie procedury rekrutacyjnej w sytuacji zbyt małej liczby kandydatów,
którzy po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych potwierdzili wolę
przyjęcia do danego oddziału przed ogłoszeniem list uczniów przyjętych
do danego oddziału może zostać podjęta decyzja o zaprzestaniu prowadzenia
rekrutacji do tego oddziału i nie uruchomieniu danego oddziału w roku szkolnym
2020/2021.
11. Kandydaci, którzy z przyczyn losowych po przeprowadzeniu procesu rekrutacji
elektronicznej nie dostaną się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów
będą mogli po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej złożyć wniosek
o przyjęcie do oddziału szkoły, który będzie miał jeszcze wolne miejsca (liceum
ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia). Wniosek ten składać
będą w formie papierowej do Dyrektora tej szkoły na drukach udostępnionych
przez szkołę.

