Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018 – informacje ogólne
1. Na rok 2017/2018 obowiązuje elektroniczny nabór do przedszkoli poprzez stronę
https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl – wnioski będzie można zacząć składać, kiedy
rozpocznie się rekrutacja. Jednak już można zapoznać się na tej stronie z najczęstszymi pytaniami
dotyczącymi rekrutacji i odpowiedziami na nie. Wypełniając wniosek elektronicznie – podając
PESEL dziecka i swoje hasło – jesteśmy zalogowani do systemu.
2. Elektroniczny nabór przez powyższą stronę NIE DOTYCZY DZIECI KONTYNUUJĄCYCH
wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu.
UWAGA!!!
a) druk deklaracji o kontynuacji będzie dostępny na stronach www* lub w sekretariacie szkoły;
b) druk należy wypełniony i podpisany złożyć w sekretariacie;
c) jeśli deklaracja o kontynuacji nie zostanie złożona w podanym w harmonogramie
terminie, to dziecko będzie podlegać rekrutacji, co nie gwarantuje, że dziecko zostanie
przyjęte do przedszkola;
d) jeśli rodzic złożył w sekretariacie deklarację o kontynuacji, to nie może już zapisać dziecka do
innego przedszkola.
3. Rekrutacja do przedszkola:
a) w momencie startu rekrutacji na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl rodzic
będzie mógł zapoznać się z ofertami różnych przedszkoli;
b) składanie wniosku









rodzic, który ma dostęp do
 rodzic, który nie ma dostępu do
komputera oraz ma swój e-mail –
komputera – składa wniosek
składa wniosek poprzez stronę
papierowy
(dostępny
w
sekretariacie) w placówce
https://przedszkolapszczyna.nabory.pl
pierwszego wyboru
złożenie wniosku następuje w 6
krokach;
na koniec drukujemy wniosek i
podpisany
przynosimy
do
placówki pierwszego wyboru;
jeżeli rodzic nie ma drukarki –
wniosek może wypełnić poprzez
stronę
internetową,
a
wydrukować go i podpisać w
sekretariacie.
UWAGA!!!
Prosimy o przemyślaną decyzję dotyczącą wyboru pierwszego
przedszkola (czyli tego, które najbardziej preferujemy)!!!
Jeżeli nie zaznaczymy przedszkola drugiego i trzeciego wyboru – dziecko
ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie się do przedszkola.

c) po złożeniu wniosku jest on sprawdzany i potwierdzany w systemie.
*Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola będą umieszczane na szkolnej stronie
www.zspww.pna.pl – w zakładce „Rekrutacja do PP 15” (po prawej stronie).

