
 

Procedura składania wniosku o przyjęcie kandydata do  

Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
 

Dotyczy kandydatów, którzy we wniosku wybrali Technikum, Branżową Szkołę                             

1 Stopnia lub Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych                                          

i Ogólnokształcących, jako szkołę pierwszego wyboru. 

 

 

Informacje szczegółowe, dotyczące naboru elektronicznego na rok szkolny 

2020/2021 zostały umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego                                 

w Jarosławiu w zakładce „Nabór elektroniczny krok po kroku”. 

 

UWAGA!  Wniosek musi być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów. We wniosku 

należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych! 

 
Nabór elektroniczny na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest w systemie „vEdukacja”. 

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej rejestrowany jest w systemie przez macierzystą szkołę 

podstawową, do której uczęszcza.  

Każdy Kandydat po zarejestrowaniu przez swoją szkołę otrzymuje swój identyfikator i hasło. 

Po wejściu na stronę internetową systemu „vEDUKACJA” tj. 

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

loguje się na otrzymany przez szkołę podstawową login i hasło dokonując wyboru trzech szkół. 

UWAGA!  

UCZNIOWIE SPOZA Powiatu Jarosławskiego. 

Jeżeli szkoła podstawowa nie zakłada dla Was konta powinniście zrobić to samodzielnie, 

zapamiętując login, jaki zostanie Wam nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło. 

 

Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku o przyjęcie 

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

opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji 

zgłoszenia. Wniosek można dostarczyć za pomocą trzech sposobów:  

 

 

I. SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKU: 

 

1. Wniosek do Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu kandydat 

może przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres szkoły: 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 

ul. Poniatowskiego 23 

37-500 Jarosław 

 

2. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może przesłać w formie elektronicznej na   

adres e-mail szkoły w formie skanu: 

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


     adres mailowy szkoły: 

     budowlanka@poczta.wp.pl  

  

Wiadomość o wysłaniu skanu wniosku należy zatytułować: wniosek o przyjęcie do klasy 

pierwszej w ZSBiO. 
Oryginał wniosku kandydat przynosi ze świadectwem i wynikiem egzaminu ósmoklasisty                    

w terminach uzupełnienia wniosku (poniżej- część II).  

 

3. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może wrzucić do skrzynki w wejściu do 

szkoły od strony boiska, w miejscu monitorowanym,  w godzinach od 8.00 do 14.30.  

     O godzinie 14.30 ze skrzynki będą wyjmowane wnioski. Upoważniony pracownik szkoły 

będzie rejestrował wpływające wnioski i weryfikował ich zgodność w systemie 

elektronicznym. 

 

 Odpowiedzi na pytania, dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie 

przez pracownika sekretariatu szkoły- nr tel. 16 621 62-71.  Ponadto wszystkie procedury będą 

znajdować się na stronach internetowych szkół.  

 

W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z system elektronicznym 

vEdukacja, nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Dlatego, tak ważne jest podanie we 

wniosku 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.  

Kandydat ma możliwość sprawdzenia, czy jego wniosek został zaakceptowany, logując 

się do naboru elektronicznego na swoje konto. 

 

 

 

II. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJACYCH DO WNIOSKU: 

ŚWIADECTWA UKONCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZAŚWIADCZENIA       

O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTE, ZAŚWIADCZENIA O BRAKU 

PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH  DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI 

ZAWODU: 

 

Terminy uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i wynik 

egzaminu ósmoklasisty. 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: 

 do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,  

 do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 do 18 sierpnia- zaświadczenie lekarskiE o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia  praktycznej nauki zawodu (z możliwością przedłużenia terminu do                                 

25 września 2020r. na warunkach, które wymienione są w harmonogramie rekrutacji). 
 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty należy złożyć: 

 

1. osobiście  w szkole, wrzucając dokumenty do wyłożonej w holu szkoły niebieskiej 

skrzynki, 

2. wysyłając drogą pocztową na podany adres szkoły. 

mailto:budowlanka@poczta.wp.pl


Świadectwo i zaświadczenie należy włożyć do przeźroczystej koszulki z dołączoną karteczką, 

na której należy napisać tylko skrót dokonanego wyboru kierunku kształcenia, według 

następującego oznaczenia: 

Skróty kierunku kształcenia: 

LO  (oznacza liceum ogólnokształcące) 

TB   (oznacza technik budownictwa) 

TW  (oznacza technik robót wykończeniowych) 

TG   (oznacza technik gazownictwa) 

TE  (oznacza technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) 

W   (oznacza monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) 

IS   (oznacza monter sieci i instalacji sanitarnych) 

M  (oznacza murarz-tynkarz) 

E   (oznacza elektryk) 

   

Rodzice/prawni opiekunowie/uczniowie którzy nie złożą  w terminie uzupełnienia 

wniosku świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

będą mogli złożyć w/w dokumenty w terminie od 13-18 sierpnia, potwierdzając tym 

samym wolę przyjęcia do szkoły. W tym terminie (13-18 sierpnia) należy przybyć do 

szkoły i złożyć  oryginalne świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie wyniku 

egzaminu ósmoklasisty w  wydzielonej do tego celu sali lekcyjnej, w której przebywać 

będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej.  


