Elektroniczny system
wspomagający proces
rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Szanowni Państwo,
w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a następnie go wydrukować, podpisać
i zanieść do placówki (przedszkole/szkoła) wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
Tylko wnioski potwierdzone przez placówką pierwszego wyboru tj. przedszkole lub szkołę podstawową
wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji biorą udział w elektronicznej rekrutacji.
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Wymagania techniczne przeglądarek internetowych:
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.

Strona logowania do systemu
Wypełnienie wniosku zapisu dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, należy wprowadzić na stronie: rekrutacje.edu.wroclaw.pl, po wybraniu z listy
dostępnych poziomów rekrutacji, modułu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych:

Wypełnienie elektronicznego wniosku
•

Kandydat logujący się do systemu po raz pierwszy (rozpoczynający edukację w
przedszkolu/szkole prowadzonej przez gminę Wrocław lub uczęszczający obecnie do
placówki niepublicznej) – Rodzic korzysta z panelu „Zarejestruj się”

Krok 1: Rejestracja wniosku
Proszę wpisać numer PESEL, imię i nazwisko kandydata, następnie kliknąć przycisk „Wprowadź
formularz”.
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•

Kandydat uczęszczający obecnie do przedszkola/szkoły prowadzonej przez Miasto Wrocław
– Rodzic korzysta z panelu „Zaloguj się” wprowadzając numer PESEL dziecka oraz hasło
tymczasowe wydane przez przedszkole/szkołę, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Krok 2: Wprowadzenie hasła do konta
Proszę ustawić hasło dostępowe do systemu, następnie proszę nacisnąć „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 dziecka będzie służyło do zalogowania się do systemu po zakończeniu
procesu rejestracji. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status podania (czy zostało
zatwierdzone, listy zakwalifikowanych, listy przyjętych).
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Krok 3: Dane kandydata
Proszę wpisać dane dziecka, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem
„Dalej”
Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie
przepuści Państwa do następnego kroku.
Uwaga! Jeżeli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy w systemie
zaznaczyć opcję „Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”. W przypadku
ubiegania się do oddziału integracyjnego system w panelu wyboru placówek wyświetli oddziały
integracyjne do wyboru.
Uwaga! W polu „Miejscowość” pojawia się domyślnie nazwa miasta, które prowadzi elektroniczną
rekrutację. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w mieście prowadzącym
rekrutację. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą mogą ubiegać się o
przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała
wolnymi miejscami.
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Krok 4: Dane rodziców/opiekunów prawnych
Proszę uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, następnie przejść do kolejnego kroku
wprowadzania danych 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 kandydata”.
Uwaga! Podanie adresu e-mail umożliwia między innymi reset hasła dostępowego w przypadku jego
zagubienia.
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Krok 5: Wybór placówki
Proszę utworzyć listę placówek,
Następnie wybrać kolejno:

do

których

chcielibyście

Państwo

zapisać

dziecko.

•

Placówkę

•

Grupę rekrutacyjną (grupa rekrutacyjna zostanie automatycznie wybrana w
przypadku, gdy w wybranej placówce znajduje się tylko jedna grupa
rekrutacyjna zgodna z wiekiem dziecka)

•

nacisnąć „+ Dodaj”.

Aby wybrać drugą i trzecią placówkę należy ponownie wybrać placówkę, grupę oraz nacisnąć przycisk
„+ Dodaj”, aż do utworzenia pełnej listy interesujących Państwa placówek.

Listę preferowanych placówek można modyfikować:
•

Przenosi placówkę na wyższy priorytet

•

Przenosi placówkę na niższy priorytet

•

Usuwa placówkę z listy preferencji

Następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”
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Krok 6: Kryteria naboru
Proszę zaznaczyć pola przy kryteriach rekrutacji, które spełnia Państwa dziecko, następnie przejść do
kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

Uwaga! Po zaznaczeniu spełniania kryterium pojawia się informacja o wymaganych dokumentach,
które należy złożyć wraz z wnioskiem. Wzory oświadczeń dostępne są w na stronie publicznej w
zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” – wzory te należy pobrać i wypełnić ręcznie w przypadku
kryteriów dla których wymaganym dokumentem jest złożenie oświadczenia.
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Krok 7: Pouczenia
Proszę zapoznać się z pouczeniami, zaznaczyć pole „Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych
pouczeń” a następnie nacisnąć „Dalej”

Krok 8: Panel 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 danych we wniosku.
Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”

Następnie należy pobrać wniosek, wydrukować, podpisać i złożyć w placówkach wskazanych na liście
preferencji. Wniosek potwierdza w systemie placówka pierwszego wyboru.
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Uwaga!
Plik wniosku generowany jest w formacie PDF. Należy go pobrać i zapisać na dysku, a następnie
wydrukować.
Niedostarczenie wniosku do placówki w określonym terminie spowoduje, że dziecko nie będzie brało
udziału w elektronicznej rekrutacji.
Do momentu, kiedy wniosek nie zostanie zatwierdzony przez placówkę pierwszego wyboru można
edytować wprowadzone informacje. W tym celu, należy zalogować się na stronie publicznej używając
numeru PESEL i hasła dostępowego do systemu (utworzonego przez rodzica podczas pierwszego
wypełniania formularza).
Po zmianie danych należy ponownie wydrukować wniosek.
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Statusy wniosku w systemie rekrutacji
Po założeniu konta w systemie wprowadzony wniosek posiada status „Niepotwierdzony”. Status ten
ulegnie zmianie po weryfikacji wniosku przez placówkę pierwszego wyboru. Status wniosku
wyświetlany jest na stronie głównej konta (po zalogowaniu).

Jeśli placówka pierwszego wyboru potwierdzi wniosek w systemie, wniosek uzyska status
„Potwierdzony”. W elektronicznej rekrutacji biorą udział tylko wnioski potwierdzone przez placówkę
pierwszego wyboru.
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Edycja wprowadzonych danych lub zmiana listy preferowanych placówek
wskazanych we wniosku
Do momentu złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru i zatwierdzeniu danych przez
przedszkole/szkołę można poprawić wprowadzone informacje.
W tym celu, należy zalogować się na stronie systemu rekrutacji używając numeru PESEL i hasła
dostępowego do systemu (utworzonego podczas rejestracji danych).

Po zmianie danych należy ponownie wydrukować wniosek i podpisany złożyć w placówce pierwszego
wyboru w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Jeśli wniosek został potwierdzony przez placówkę pierwszego wyboru, wówczas edycja danych nie jest
możliwa. W celu wprowadzenia zmian, proszę udać się do placówki wskazanej na pierwszym miejscu
listy preferencji, która potwierdziła wniosek w systemie, z prośbą o anulowanie potwierdzenia. W
momencie wycofania przez przedszkole/szkołę potwierdzenia wniosku, zostaje odblokowana
możliwość edycji danych.

Pamiętaj!
Wniosek musi zostać potwierdzony w placówce pierwszego wyboru w terminie wskazanym w
harmonogramie rekrutacji. Jeśli wniosek nie zostanie potwierdzony przez placówkę pierwszego
wyboru, wówczas kandydat nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji i będzie mógł się ubiegać o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.
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Utracone hasło do konta na stronie publicznej
Jeżeli hasło dostępowe do konta zostało utracone:
•

Proszę użyć przycisku ‘zapomniałem hasła’ na stronie publicznej rekrutacje.edu.wroclaw.pl,
wybierając moduł rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych (jeżeli w trakcie wypełniania wniosku wprowadzony został adres email, w
panelu „Dane rodziców/opiekunów prawnych”).

•

Jeśli wniosek został potwierdzony przez placówkę pierwszego wyboru proszę udać się do
placówki znajdującej się na pierwszym miejscu listy preferencji i poprosić pracowników o
wygenerowanie nowego hasła.

•

Jeśli wniosek jest niepotwierdzony proszę udać się do dowolnej placówki biorącej udział w
elektronicznej rekrutacji i poprosić pracowników o wygenerowanie nowego hasła.

