
Prosimy rodziców kandydata niepełnoletniego oraz kandydata pełnoletniego 
o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

Każdy kandydat uczestniczący w postępowaniu rekrutacyjnym musi być 
zarejestrowany w elektronicznym systemie naboru: 
 

https://naborz-kandydat.edu.lublin.eu/lublin 

W przypadku braku możliwości lub trudności w samodzielnym dokonaniu 
rejestracji placówka umożliwia wprowadzenie do systemu przez członków 
komisji rekrutacyjnej danych z wniosków dostarczonych do placówki 
pierwszego wyboru w formie papierowej - po uprzednim telefonicznym 
ustaleniu terminu w placówce. Możliwa jest również pomoc zdalna (przez 
telefon - 667 160 244) w miarę możliwości organizacyjnych. 

Podpisywanie wniosku: 

1. Rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują 
wydrukowaną w toku postępowania rekrutacyjnego wersję papierową 
wraz z załącznikami, którą składają w siedzibie placówki pierwszego wyboru 
w terminie od 17 maja 2021 od godz.10.00 do 21 czerwca 2021 roku do godz. 
15.00. 

2. Wniosek może być podpisany przez rodziców w systemie profilem zaufanym 
(podpis epuap) lub podpisem kwalifikowanym. W takim przypadku wniosek 
wraz z załącznikami podpisuje swoim profilem zaufanym/podpisem 
kwalifikowanym kandydat pełnoletni lub w przypadku kandydata 
niepełnoletniego wniosek wraz z załącznikami podpisują oboje rodzice, 
każdy swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym (wniosek jest 
wówczas wydrukowany z systemu przez członków komisji rekrutacyjnej) 

Dokumenty będą przyjmowane przez nauczycieli-wychowawców w dni 
powszednie w godzinach 8.00-15.00. 

Bezpośrednia obsługa osób, załatwiających sprawy związane z rekrutacją 
będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków 
bezpieczeństwa. Rodzice kandydatów niepełnoletnich oraz kandydaci 
pełnoletni przyjeżdżający do placówki  proszeni są  o dostosowanie się do 
następujących wymagań: 

1. do placówki mogą zgłaszać się wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 
choroby zakaźnej, ponadto nikt z członków rodziny kandydatów nie 
może być chory na Covid-19, przebywać na kwarantannie lub w izolacji, 

2. osoby składające dokumenty powinny być wyposażone w środki 
ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki, 

https://naborz-kandydat.edu.lublin.eu/lublin


3. przy wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce (dystrybutor 
znajduje się po prawej stronie), 

4. w internacie przy stanowisku przyjmowania dokumentów może 
przebywać wyłącznie jeden kandydat pełnoletni, a w przypadku 
kandydata niepełnoletniego kandydat i rodzice, kolejne osoby zostaną 
poproszone o wejście do budynku po załatwieniu formalności                                  
z wcześniejszą osobą/osobami, 

5. każda osoba składając dokumenty powinna być wyposażona we własny 
długopis, 

6. wszyscy powinni pozostawać w wyznaczonej strefie na holu głównym                  
i zachowywać dystans społeczny. 

 
Jednocześnie  informujemy, że ze względu na zaostrzone warunki sanitarne 
nie będzie możliwości zapoznania się na miejscu z ofertą placówki (salami                    
i pomieszczeniami użytku ogólnego).  
Zachęcamy do obejrzenia spaceru wirtualnego znajdującego się na naszej 
stronie http://internat.zsel.lublin.eu/aktualnosci/wirtualny-spacer 
 
 

http://internat.zsel.lublin.eu/aktualnosci/wirtualny-spacer

