Jak wypełnić elektroniczny wniosek?
Szanowni Państwo,
W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny, a
następnie go wydrukować, podpisać i zanieść do placówki wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.
Tylko formularze potwierdzone w placówce 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 18 lub nowszej -http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie.
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.

1. Proszę wpisać numer PESEL, następnie kliknąć przycisk „Wprowadź

formularz”
Uwaga!
W przypadku posiadania hasła wydanego przez placówkę proszę skorzystać z opcji „Zaloguj”

2. Proszę ustawić hasło dostępowe do systemu, następnie proszę nacisnąć

„Dalej”

Uwaga!
Hasło wraz z numerem PESEL dziecka będzie Państwu służyło do zalogowania się do systemu po
wprowadzeniu wniosku. Przed zatwierdzeniem wniosku przez placówkę, będą Państwo mogli dokonać
korekty informacji, natomiast na kolejnych etapach sprawdzić, czy nic w Państwa wniosku nie uległo zmianie.
Jeżeli zapomnicie Państwo hasła, proszę się udać do placówki, znajdującej się na pierwszym miejscu listy
priorytetów i poprosić pracowników o wygenerowanie nowego hasła.

3. Proszę wpisać dane dziecka, następnie przejść do kolejnego kroku

wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”

Uwaga!
Jeżeli numer pesel kandydata wskazuje na datę urodzenia znajdującą się w przedziale od 2011-01-01 do
2013-12-31, w panelu „Dane kandydata” pojawi się dodatkowa opcja do zaznaczenia „Dziecko korzysta
z odroczenia obowiązku szkolnego”. Zaznaczenie jej umożliwi kandydowanie do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla kandydata z rocznika 2011, 2012 i 2013.

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

4. Proszę uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, następnie przejść do

kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

Jeżeli rodzic nie posiada numeru telefonu proszę zaznaczyć opcję „Brak telefonu”. Spowoduje to brak wymogu
uzupełnienia pola „Telefon stacjonarny/komórkowy”.

Uwaga!
Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie przepuści
Państwa do następnego kroku.
Jeżeli adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych jest taki sam jak dziecka, nie trzeba wpisywać go ponownie,
wystarczy nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z danych dziecka”

5. Proszę utworzyć listę priorytetów: wybrać „Dzielnicę”, „Placówkę” a

następnie nacisnąć „Dodaj”

Uwaga!
Czynność można powtórzyć aż do utworzenia pełnej listy interesujących Państwa placówek.

W postępowaniu rekrutacyjnym nie ma ograniczenia liczby placówek, do których można
ubiegać się o przyjęcie dziecka. Wybrane placówki należy wskazać w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanej.
Jeżeli zechcecie Państwo zmienić kolejność na liście preferencji, można skorzystać z przycisków strzałek
przesuwając pozycje w górę lub w dół.

6. Proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem

„Dalej”.

7. Proszę zaznaczyć pola przy kryteriach rekrutacji, które spełnia Państwa

dziecko a następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych
przyciskiem „Dalej”.

Uwaga!
W tym panelu znajdują się również bardzo istotne informacje dodatkowe dotyczące rocznego przygotowania
przedszkolnego i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego:
Dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - Oznacza to dziecko
urodzone w 2014 r. lub dziecko urodzone w latach 2013-2011 korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego

8. Proszę zapoznać się z pouczeniami, następnie przejść do kolejnego kroku

wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

9. W Panelu podsumowania proszę sprawdzić poprawność 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.

10. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”

11. Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować go, podpisać i zanieść do

placówki wpisanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.
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 dziecko nie będzie brało
udziału w elektronicznej rekrutacji.

