
Doradztwo zawodowe klasa 8 

Data : 14.05.2020 

Lekcja : nr 10 

Prowadzący : Marzena Łanocha 

 

Temat : Rozmowa kwalifikacyjna. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w systemie 

Vulcan- szkolenie.  

 

 

Moi Drodzy- niektórzy z Was odbędą już wkrótce pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Są to 

uczniowie, którzy będą poszukiwali praktyk zawodowych, w pozaszkolnych zakładach 

pracy. Warto się do tej rozmowy przygotować, przemyśleć sobie odpowiedzi na pytania, np. 

:  

      -    Dlaczego akurat wybierasz ten  zawód? 

− Czy podejmowałeś już próby wykonywania, niektórych czynności zawodowych, 

charakterystyczne dla tego zawodu? 

−  Jak wyobrażasz sobie pracę w ty m zawodzie? 

 

 

Pamiętajcie, będzie to pierwsza, samodzielna Wasza rozmowa. Dlatego warto się do niej 

przygotować. 

 Ważne! 

 Uczniowie, którzy wybierają technika i szkoły branżowe I stopnia- pamiętajcie o tym , aby 

przy wyborze szkoły / zawodu uwzględnić swój stan zdrowia. Niebawem czeka Was wizyta 

u lekarza medycyny pracy, który stwierdzi, czy Wasz stan zdrowia predysponuje Was do 

wykonywania tego zawodu.  

 

Zachęcam do zapoznania się z materiałami : 
 

https://interviewme.pl/blog/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej  
 

https://www.youtube.com/watch?v=awyQ9kt72Iw  

 

Krótka instrukcja logowania – dla tych, którzy się ze mną nie skontaktowali. 

Pozdrawiam  

 

 

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do szkół ponadpodstawowych w systemie Vulcan. 

Rekrutacja będzie trwała prawdopodobnie do  23 czerwca, choć terminy mogą się jeszcze 

zmienić, w związku z sytuacją pandemii koronawirusa- COVID 19. Z kartą ocen 

otrzymaliście loginy i hasła. 

malopolska.edu.com.pl/kandydat to adres strony do logowania 

 

W prawnym górnym rogu będzie link zaloguj. Po zalogowaniu prawdopodobnie system 

wymusi na Was zmianę hasła. Z tego co pamiętam hasło musi mieć 8 znaków w tym dużą 

literę, znak specjalny lub cyfrę. Następnie wchodzicie w link po lewej stronie - WNIOSEK - 

tam sprawdzacie swoje/ rodziców  dane i wpisz  swój e-mail , potrzebny w razie utraty 

hasła.  

https://interviewme.pl/blog/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej
https://www.youtube.com/watch?v=awyQ9kt72Iw
http://malopolska.edu.com.pl/kandydat


Wybieracie trzy szkoły -w każdej szkole dowolną ilość klas /oddziałów. Tworzy się tabela - 

kolejność klas możecie zmieniać /przesuwając w górę ^lub w dół /lub usuwać X.  Cały czas 

możecie pracować w systemie. Pracując pamiętajcie o zapisywaniu danych / zapisz/akceptuj 

- na dole każdej wypełnianej strony/. 

Pamiętajcie, że to co na pierwszym miejscu jest Waszą główną preferencją-  do tej szkoły , 

której klasę daliście na pierwszym miejscu zanosicie swój wydrukowany wniosek . 

Pod danymi osobowymi znajdują się warunki pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły: 

- wielodzietność rodziny, 

- niepełnosprawność kandydata 

- niepełnosprawność rodzica/rodziców 

- niepełnosprawność rodzeństwa 

- samotne wychowywanie w rodzinie 

- wychowywanie w rodzinie zastępczej 

Jeżeli , któryś z tych warunków dotyczy Was zaznaczacie go.  Wydaje mi się , że ta 

instrukcja powinna na początek wystarczyć, ale gdybyście  mieli jakieś pytania zachęcam 

do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam Marzena Łanocha( 500 179 249) 

Zachęcam do odwiedzania innych linków- oferta szkół , statystyki , gdzie możecie 

sprawdzić ile jest chętnych kandydatów do klas, które wybraliście - możesz w ten sposób 

ocenić swoje szanse w przyjęciu do wybranej szkoły:) 

Terminy i inne instrukcje będziecie dostawać na bieżąco.  

 

P.S. Dziś jeszcze nie możecie się zalogować strona jest  zablokowana.  

Wprowadzono jednak ofertę szkół – zapoznajcie się z nią. Pozdrawiam 

 

W imieniu Pani Dyrektor Agnieszki Kapek i Nauczycieli 
 

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II 

ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz 

 

Zapraszam do zapoznania się z kierunkami kształcenia  szkoły. 

 

http://wojnicz.edu.pl/artykul/92,kierunki-ksztalcenia 

 

Szczególnie zapraszam uczniów którzy interesują się grafiką komputerową 

i mają uzdolnienia plastyczne, a chcieliby w przyszłości zostać grafikami 

komputerowymi! 
 

https://www.facebook.com/727747647237340/photos/pcb.3357926730886

072/3357921524219926/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/pages/category/Public-

School/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Licealnych-i-

Technicznych-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Wojniczu-727747647237340/  

 

http://wojnicz.edu.pl/artykul/92,kierunki-ksztalcenia
https://www.facebook.com/727747647237340/photos/pcb.3357926730886072/3357921524219926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/727747647237340/photos/pcb.3357926730886072/3357921524219926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pages/category/Public-School/Zespół-Szkół-Licealnych-i-Technicznych-im-Jana-Pawła-II-w-Wojniczu-727747647237340/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-School/Zespół-Szkół-Licealnych-i-Technicznych-im-Jana-Pawła-II-w-Wojniczu-727747647237340/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-School/Zespół-Szkół-Licealnych-i-Technicznych-im-Jana-Pawła-II-w-Wojniczu-727747647237340/

