REKRUTACJA 2018/2019 INFORMACJE DLA RODZICÓW
1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 odbywa się drogą
elektroniczną poprzez stronę internetową
https://nabor.pcss.pl/siechnice
Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły ( wypełniają zgłoszenie)
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Do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci są przyjmowane z urzędu, na
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/siechnice w terminie
(12.03.2018- 28.03.2018)
Po wypełnieniu zgłoszenia automatycznie wygeneruje się login i hasło do konta dla rodzica.
Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej do
28.03.2018
Zgłoszenie można też wypełnić ręcznie. Wypełnione zgłoszenie należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
W takim przypadku dane zawarte w zgłoszeniu do systemu elektronicznego musi wprowadzić szkoła.
Lista dzieci zakwalifikowanych do postepowania rekrutacyjnego – 6.04. 2018. Godz. 15:00, wyniki rodzic
może sprawdzić w systemie elektronicznym w informatorze lub na miejscu w szkole (na tablicy ogłoszeń).
Lista dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza przyjęcia dziecka do szkoły.
Rodzice dziecka zobowiązani są do złożenia w szkole potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia. Brak powyższego dokumentu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Wyniki rekrutacji 13.04.2018 r. godz. 15:00.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić w systemie elektronicznym w informatorze lub na miejscu w szkole (na
tablicy ogłoszeń).
Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły (rodzice wypełniają wniosek)
1. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli
szkoła, po przyjęciu zgłoszeń, nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/siechnice w terminie (12.03.201828.03.2018).
3. We wniosku można wybrać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe. Trzeba je przy tym uszeregować według
preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (ostatnie miejsce).
4. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na
pierwszym miejscu we wniosku). Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty do
28.03.2018r.
5. Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a
wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu
wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach
rekrutacji, a także mają możliwość złożenia wniosków dla np. 2 dzieci.
6. Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej
do pozostałych wskazanych we wniosku szkół.
7. Wniosek można też wypełnić ręcznie. Formularz wniosku można otrzymać w sekretariacie szkoły.
Wypełniony wniosek należy podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanej na pierwszym
miejscu we wniosku. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty. W takim przypadku
dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego wprowadzi szkoła pierwszego wyboru.
8. Wszystkie potrzebne do pobrania dokumenty oraz instrukcja wypełniania zgłoszenia (wniosku) znajdują się
na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice w zakładce „Dokumenty”. Strona będzie aktywna 12.03. 2018r.
godz. 12:00

