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Instrukcja wypełniania wniosku  

 

1. Wejdź na stronę naboru: https://naborpowiatgryficki.edu.com.pl/kandydat/app/ 

2. Kliknij na Zgłoś kandydaturę 

 

3. Wpisz swój nr PESEL i kliknij Dalej 

 

4. Wypełnij pola dotyczące Twoich danych (Uwaga! Jeśli masz dwa imiona 

wpisz je w polu Imię (wymagane) oddzielając spacją). Po wypełnieniu 

wszystkich (wymaganych) pól – kliknij Dalej. 

https://naborpowiatgryficki.edu.com.pl/kandydat/app/
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5. Wypełnij dane swoich rodziców/opiekunów prawnych i zatwierdź klikając 

Dalej. Możesz skopiować dane adresowe kandydata jako adres rodzica. 

6. Wybierz swoją klasę zaznaczając w polu Miejscowość – Gryfice, w polu Szkoła 

– Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława 

Chrobrego w Gryficach, następnie wybierz jedną z trzech klas dostępnych 

w naszej ofercie edukacyjnej. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 

 

7. Wybierz dwa języki obce oraz poziom nauczania: obowiązkowo zaznacz język 

angielski (od podstaw lub kontynuację) i jeden z dwóch języków do wyboru, tj. 

język niemiecki lub język hiszpański. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 
8. Ustal hasło dostępu do Twojego konta. Hasło musi składać się co najmniej z 8 

znaków, w tym: przynajmniej 1 wielka litera, przynajmniej 1 mała litera 

i przynajmniej jedna cyfra lub znak specjalny. Potwierdź, klikając Dalej.  

Zapisz swoje hasło oraz nazwę użytkownika, która wyświetli Ci się 

w następnym oknie. Te dane będą niezbędne do ponownego zalogowania 

się np. w celu uzupełnienia wniosku o oceny i osiągnięcia ze świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. 
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9. W wyświetlonym oknie pojawiło się potwierdzenie dokonanej rejestracji: 

 

10. Klikamy na pole Złóż wniosek teraz i w kolejnym oknie mamy możliwość 

wydrukowania wniosku – klikamy na Drukuj wniosek i pobieramy plik 

z wnioskiem na komputer (Pobierz) 
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11. Wydrukowany wniosek i podpisany przez kandydata i rodziców (opiekunów) 

należy dostarczyć do szkoły  

• do 31 maja 2021 r. (klasa dwujęzyczna)  

• do 21 czerwca 2021 r. (klasy: psychologiczna i przyrodnicza). 

12. Wniosek można złożyć w dwóch formach: 

• osobiście – przynieść do sekretariatu szkoły (w godzinach 8:00-15:00) 

• mailowo – zeskanować wydrukowany i podpisany wniosek, a następnie 

wysłać na adres szkoły: logryfice@poczta.onet.pl 

Uwaga! Weryfikacja wniosku następuje dopiero po złożeniu podpisanego 

wniosku do szkoły. Przed złożeniem będzie informacja: Twój wniosek 

oczekuje na weryfikację. 

13. Jeśli nie wydrukujesz wniosku zaraz po wypełnieniu możesz to zrobić po 

ponownym zalogowaniu: z lewej strony wybieramy Wniosek, a następnie 

klikamy na Drukuj wniosek (i postępujemy zgodnie z punktami 10-12) 

 

14. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły uzupełnij wniosek o swoje 

osiągnięcia – wybierz z lewej strony Arkusz osiągnięć i kliknij na pole Zmień. 
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15. Dostarcz do sekretariatu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminach wskazanych 

w terminarzu – aby zagwarantować sobie miejsce w naszym liceum, złóż 

oryginały dokumentów w pierwszym terminie. 
16. Oczekuj na wyniki rekrutacji oraz na wyniki testu kompetencji językowych 

(w przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej). 

 


