Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do burs

Szanowni Państwo,
w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek
następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w bursie pierwszego wyboru (bursa
wskazana na pierwszym miejscu listy preferencji). Czynności te należy dokonać zgodnie
z harmonogramem rekrutacji.
Tylko wnioski potwierdzone przez bursę pierwszego wyboru biorą udział w elektronicznej
rekrutacji.
Uwaga!
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:
• Google Chrome http://www.google.pl/chrome/
• Firefox w wersji 30 lub nowszej - http://www.mozilla.org/enUS/firefox/new/
Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie.
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.
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Jak zarejestrować elektroniczny wniosek? (dot. kandydatów, którzy nie
rejestrowali swojego wniosku w rekrutacji podstawowej)
Wiosek mozna wypełnic na stronie elektronicznego systemu rekrutacyjnego:
warszawa-bursy.pzo.edu.pl
Mozliwosc rejestracji dostępna jest od 27 sierpnia 2020 r. (godz. 09:00) do 28 sierpnia
2020 r. (godz. 14:00). W tym terminie nalezy zarejestrowac wniosek na stronie systemu
rekrutacji, następnie wniosek nalezy wydrukowac, podpisac i złozyc tylko w bursie pierwszego
wyboru. Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której
kandydat został przyjęty.
Na stronie systemu rekrutacji w menu bocznym mogą się Panstwo zapoznac z:
• Zasadami naboru do burs;
• Terminarze rekrutacyjnym do burs;
• Wykazem wolnych miejsc w bursach;
• Instrukcją systemu.
W celu rejestracji elektronicznego wniosku do bursy nalezy skorzystac z opcji Wprowadzenie
formularza – Zarejestruj się.
Elektroniczna rejestracji wniosku odbywa się w 8 krokach, podczas ktorych wprowadzane są
dane niezbędne w procesie rekrutacji.
Krok 1: Rejestracja numeru PESEL
W panelu rejestracji wprowadz swoj numer PESEL i nacisnij Wprowadź formularz

Uwaga! Jeśli wniosek został już zarejestrowany wówczas nie ma możliwości ponownej rejestracji.
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Należy zalogować się do swojego konta w systemie rekrutacji korzystając z panelu „Zaloguj się”
Uwaga! Jeśli kandydat nie posiada numeru PESEL wówczas należy zaznaczyć opcję „Kandydat nie
posiada numeru PESEL”. Po zaznaczeniu tej opcji pojawią się wymagane informacje, które należy
podać w przypadku braku numeru PESEL. Po zapisaniu wniosku zostanie utworzony dla
kandydata identyfikator składający się z 10 cyfr i litery C. Za pomocą tego identyfikatora i hasła
utworzonego w kroku 2 rejestracji wniosku możliwe będzie logowanie do konta za pomocą panelu
Zaloguj się (identyfikator należy wprowadzić w polu PESEL kandydata)

Krok 2: Wprowadzanie hasła do konta
W następnym oknie proszę ustawic hasło dostępowe do systemu, następnie proszę nacisnąc
„Dalej”.

Uwaga! Hasło powinno spełniać 4 warunki:
•

składać się z co najmniej 8 znaków,

•

zawierać przynajmniej jedną wielką literę,

•

zawierać przynajmniej jedną małą literę

•

zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !, ?).

Hasło wraz z numerem PESEL Kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po
wprowadzeniu wniosku. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status podania (czy
zostało zatwierdzone, listy zakwalifikowanych, listy przyjętych).
Uwaga!
Przerwanie sesji wprowadzania danych lub tworzenia listy preferencji oznacza utratę wszystkich zmian. Proces wypełniana wniosku nalezy rozpocząc ponownie.

4

Krok 3: Dane kandydata
Proszę wpisać dane kandydata, następnie przejsc do kolejnego kroku przyciskiem „Dalej”

Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie
przepuści Państwa do następnego kroku.

Uwaga! Adres dla kandydata:
W przypadku wpisywania adresu spoza Warszawy
proszę z listy miejscowości wybrać odpowiednią
miejscowość. Zniknie wówczas możliwość wybrania
dzielnicy. W polu „ulica” proszę wpisać nazwę ulicy (w
przypadku miejscowości innej niż Warszawa nie ma
dostępnego słownika ulic).
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Krok 4: Dane rodziców/opiekunów prawnych
Proszę wpisac dane rodzicow/opiekunow prawnych, następnie przejsc do kolejnego kroku
przyciskiem „Dalej”

Uwaga!
Jeżeli adres zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych jest
taki sam jak dziecka, nie trzeba
wpisywać go ponownie, wystarczy
nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z
danych dziecka”.

Uwaga!
Podanie adresu e-mail umożliwia
między innymi reset hasła
dostępowego bez konieczności
udania się do placówki.
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Krok 5: Wybór placówki
Proszę wskazac placowkę, w ktorej Kandydat ma rozpocząc pobyt wybierając kolejno:
•

Dzielnicę (wybor tego parametru nie jest wymagany)

•

Placowkę

•

Grupę rekrutacyjną

i nacisnąć „+ Dodaj”.

W celu usunięcia dodanej grupy nalezy nacisnąc ikonę kosza.

Po utworzeniu listy preferencji proszę przejsc do kolejnego kroku przyciskiem „Dalej”.
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Krok 6: Kryteria naboru
Proszę zaznaczyc kryteria, ktore spełnia kandydat. Nalezy pamiętac, iz zaznaczone w systemie
kryteria wymaga złozenia odpowiednich dokumentow potwierdzających ich spełnianie. Po
zaznaczeniu kryteriow proszę przejsc do kolejnego kroku przyciskiem „Dalej”.
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Krok 7: Pouczenia
Proszę zapoznać się z pouczeniami, zaznaczyć pole „Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. ”. Proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.
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Krok 8: Panel podsumowania
Proszę sprawdzic poprawnosc wprowadzonych danych.
Uwaga! Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, proszę skorzystać z
odpowiedniego przycisku „Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku
wprowadzania wniosku.
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”

Jak wydrukować wniosek?
Po zapisaniu wniosku w panelu podsumowania (krok 8 wniosku) pojawi się panel „Status
zapisu”. W panelu tym dostępny jest przycisk „Pobierz wniosek jako plik PDF”.
Mozliwosc pobrania wniosku w wersji PDF dostępna jest tez za pomocą zakładki dostępnej w
menu Podanie – „Pobierz wniosek”

Uwaga! Plik wniosku generowany jest w formacie PDF. Należy go pobrać i zapisać na dysku, a
następnie w dowolnej chwili wydrukować.
Niedostarczenie wniosku do placówki w określonym terminie spowoduje, że Kandydat nie będzie
brał udziału w elektronicznej rekrutacji.
Do momentu złożenia i zatwierdzenia wniosku przez placówkę można poprawić wprowadzone
informacje.
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Jak zarejestrować elektroniczny wniosek? (dot. kandydatów, którzy
rejestrowali swój wniosek w rekrutacji podstawowej)
Kandydaci, ktorzy posiadają zarejestrowany wniosek w rekrutacji podstawowej, w ceku
rejestracji wniosku w rekrutacji uzupełniającej do burs, ktore posiadają wolne miejsca
powinni zalogowac się do swojego konta, korzystając z panelu Zaloguj się.
W rekrutacji uzupełniającą mogą wziąc udział tylko kandydaci, ktorzy obecnie nie są przyjęci
do zadnej z burs. Jesli są Panstwo przyjęci do bursy i chcą Panstwo brac udział w rekrutacji
uzupełniającej konieczne jest złozenie rezygnacji z przyjęcia w bursie, do ktorej są Panstwo
przyjęci.
W celu wypełnienia wniosku w rekrutacji uzupełniającej nalezy wykonac ponizej opisane
kroki:
I.

Zaloguj się do swojego konta.

II.

W menu bocznym wybierz zakładkę „Złóż wniosek w rekrutacji uzupełniającej”
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Jesli ta zakładka jest nieaktywna oznacza to, ze kandydat jest przyjęty w rekrutacji podstawowej. Jesli
chcą Panstwo brac udział w rekrutacji uzupełniającej wowczas nalezy złozyc rezygnację z miejsca w
bursie, do ktorej kandydat jest przyjęty.
Wprowadzenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej składa się z siedmiu kroków, podczas
których należy dokonać weryfikacji wprowadzonych informacji, uzupełnić listę preferowanych
placówek w rekrutacji uzupełniającej oraz wydrukować wniosek.
Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych oraz kryteria zostały pobrane z
wniosku z rekrutacji podstawowej. Mogą je Państwo zmodyfikować podczas uzupełniania danych
we wniosku.
1. Zweryfikuj dane osobowe kandydata, następnie przejdz do kolejnego kroku wprowadzania
wniosku przyciskiem „Dalej”.
2. Zweryfikuj dane osobowe rodzicow/opiekunow prawnych, następnie przejdz do kolejnego kroku
wprowadzania wniosku przyciskiem „Dalej”.
3. W panelu „Wybor placowki” wybierz placowki do ktorych kandydat będzie się ubiegał w
rekrutacji uzupełniającej, następnie przejdz do kolejnego kroku wprowadzania wniosku
przyciskiem „Dalej”.
W rekrutacji uzupełniającej do wyboru pojawia się tylko bursy z wolnymi miejscami. Informacja o
bursach posiadających wolne miejsca dostępna jest w menu bocznym systemu, w zakładce Wolne
miejsca w menu bocznym systemu.
Z listy rozwijalnej „Placówka” proszę wybrac bursę (po wybraniu bursy, automatycznie zostanie
uzupełniona grupa rekrutacyjna). Proszę nacisnąc + Dodaj. Bursa zostanie umieszona na liscie
preferencji. Proszę przejsc do kolejnego kroku wprowadzania wniosku przyciskiem „Dalej”.

4. W panelu „Kryteria naboru” zweryfikuj wprowadzone informacje, następnie przejdz do
kolejnego kroku wprowadzania wniosku przyciskiem „Dalej”.
Do wniosku nalezy dołączyc dokumenty potwierdzające zaznaczone w systemie kryteria.
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Dokumenty te wraz z wnioskiem nalezy złozyc w placowce pierwszego wyboru.
5. W panelu „Pouczeń” zapoznaj się z pouczeniami, następnie przejdz do kolejnego kroku
wprowadzania wniosku przyciskiem „Dalej”.
6. W panelu podsumowania zweryfikuj wprowadzone dane, następnie zapisz wniosek w systemie
naciskając przycisk „Zapisz”.

7. Nacisnij „Pobierz wniosek jako plik PDF”. Wydrukuj wniosek, podpisz i złoz w bursie
pierwszego wyboru.

Mozliwosc wydruku wniosku dostępna jest tez w zakładce „Pobierz wniosek”. Zakładka
ta dostępna jest na ostatniej pozycji menu.
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Wprowadzanie zmian we wniosku po zapisaniu danych w systemie.
➢ Jeżeli wniosek został potwierdzony przez bursę pierwszego wyboru.
Jezeli wniosek został potwierdzony przez bursę pierwszego wyboru, jego edycja jest
niemozliwa.
W celu wprowadzenia zmian, nalezy zwrocic się do bursy pierwszego wyboru z prosbą o
anulowanie potwierdzenia wniosku w systemie.
Po anulowaniu potwierdzenia wniosku przez bursę pierwszego wyboru, wniosek uzyskuje
status „Wniosek niepotwierdzony”, co pozwala na wprowadzenie zmian.
Proszę zalogowac się na swoje konto na stronie: warszawa-bursy.pzo.edu.pl
Proszę zalogowac się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL oraz hasła
kandydata, następnie nalezy kliknąc „Zaloguj się”

W menu kandydat moze zmienic wprowadzone informacje poprzez kliknięcie
w odpowiednią zakładkę:
• Dane osobowe i adresowe
• Dane rodzicow
• Wybor placowki i kryteriow

Wprowadzone zmiany w odpowiedniej zakładce nalezy potwierdzic przyciskiem „Zapisz”.
Po zapisaniu danych zostanie wyswietlony panel ze statusem zapisu wniosku oraz mozliwosc
pobrania wniosku w wersji PDF. Wniosek nalezy wydrukowac, podpisac i złozyc w szkole
pierwszego wyboru.
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➢ Jeżeli wniosek nie został jeszcze potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru.
Po zalogowaniu się na swoje konto, na stronie głownej wyswietlony jest status wniosku. Jesli
wyswietla się status „Wniosek niepotwierdzony…” wowczas dostępna jest jego edycja.
W menu kandydat moze zmienic wprowadzone informacje poprzez kliknięcie w odpowiednią
zakładkę:
• Dane osobowe i adresowe
• Dane rodzicow
• Wybor placowki i kryteriow

Wprowadzone zmiany w odpowiedniej zakładce nalezy potwierdzic przyciskiem „Zapisz”. Po
zapisaniu danych zostanie wyswietlony panel ze statusem zapisu wniosku oraz mozliwosc
pobrania wniosku w wersji PDF.
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Odzyskiwanie hasła
Jezeli podczas wypełniania elektronicznego wniosku, został podany poprawny adres e-mail (w
panelu Dane rodzicow/opiekunow prawnych – krok 3 wniosku), w sytuacji utraty hasła,
kandydat moze je zmienic samodzielnie. Na stronie systemu nalezy wybrac opcję
„Zapomniałem hasła”.

Proszę wprowadzic PESEL kandydata oraz adres email podany podczas wypełniania wniosku,
następnie proszę nacisnąc „Generuj nowe hasło i wyślij na podany adres e-mail”

Jezeli podczas wypełniania danych w systemie nie został podany adres e-mail lub został
podany błędny, przesłanie nowego hasła nie będzie mozliwe. W takim przypadku nowe hasło
kandydat moze uzyskac w bursie pierwszego wyboru.
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Status wniosku
Kandydat po zalogowaniu ma mozliwosc sprawdzenia statusu wniosku pod adresem:
warszawa.bursy.pzo.edu.pl
Zaloguj się do systemu, poprzez wprowadzenie numeru PESEL, hasła i kliknięciu „Zaloguj”.

W głownym panelu kandydat otrzymuje informację o statusie swojego wniosku.
➢ Jesli wniosek kandydata nie został potwierdzony przez bursę pierwszego wyboru widoczny jest czerwony status: Wniosek niepotwierdzony.

➢ Jesli wniosek kandydata został potwierdzony przez bursę pierwszego wyboru widoczny
jest zielony status: Wniosek potwierdzony.
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Jak sprawdzić wyniki rekrutacji?
Listy kandydatow zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do burs są dostępne zgodnie z
terminarzem rekrutacji (patrz zakładka Terminarz dostępna na stronie systemu rekrutacji)
Informacja o wyniku rekrutacji mozna sprawdzic:
• logując się na konto w systemie rekrutacji;
• w skrzynce pocztowej (jesli podczas rejestracji danych został podany adres e-mail w
kroku 4 wniosku Dane rodzicow/opiekunow prawnych.);
• w bursie wskazanej na liscie preferencji.
Po zalogowaniu się na swoje konto informacja o wyniku rekrutacji będzie widoczna na stronie
głownej. Jesli kandydat został zakwalifikowany wowczas w tabeli wynikow bursa kwalifikacji
podswietlona jest na zielono.
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Jak potwierdzić wolę zamieszkania w bursie?
Zgodnie z zasadami naboru kandydat zakwalifikowany do bursy powinien w okreslonym
terminie (patrz zakładka Terminarz dostępna na stronie systemu rekrutacji) potwierdzic
wolę zamieszkania w bursie, w tym celu nalezy wykonac następujące kroki:
• zaloguj się na swoje konto na stronie systemu rekrutacji
• po zalogowaniu się nacisnij przycisk Przejdź do podglądu podania
• w menu bocznym wybierz zakładkę „Potwierdzenie woli zamieszkania w bursie”

•

nacisnij przycisk „Potwierdź wolę zamieszkania w bursie”

Potwierdzenie woli spowoduje zmianę komunikatu w tabeli z wynikami rekrutacji z
zakwalifikowany do bursy na przyjęty.

Uwaga! Jesli kandydat rezygnuje z przyjęcia do bursy wowczas nie nalezy potwierdzac woli, a
jesli wola została potwierdzona wowczas nalezy nacisnąc przycisk „Anuluj potwierdzenie
woli zamieszkania w bursie”
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