Як заповнити заявку?
Шановні батьки.
Для того, щоб заповнити заявку, виконайте наступні дії:
1. Перейдіть на веб-сайт nabor.pcss.pl/
2. У верхньому меню виберіть опцію Заповнити заявку [Wypełnij podanie] або Заповнити декларацію
[Wypełnij deklarację].

3. На наступній сторінці, заповнюючи заявку вперше, виберіть опцію Заповнити заявку [Wypełnij
podanie].

4. Потім заповніть форму на вкладках: Дані дитини [Dane dziecka] , Вибір закладу/школи [Wybór
preferencji], Критерії статусу [Kryteria ustawowe] та Муніципальні критерії [Kryteria miejskie].

5. У вкладці «Відбір» [Preferencje] ми можемо вибрати до 3 дитячих садків. Їхній порядок має
значення під час відбору - в першу чергу вказуємо дитячий садок (1-ий номер по порядку), який
найбільше до вподоби за усіма критеріями. Вибір здійснюється натисканням на зелені значки
ліворуч від назви дитячих садочків - при натисканні стає сірим. Вище з’являється список
відібраних дитячих садочків. Якщо ви хочете змінити порядок, скористайтеся синіми стрілками, а
якщо хочете видалити зі списку - натисніть на червоний хрестик.

6. На наступному кроці на вкладці “Готово” [Zakończ] натисніть кнопку “Зберегти” [Zapisz].

Натискання кнопки «Скасувати» [Anuluj] - видалить введені дані без збереження їх у системі.
Після натискання кнопки «Зберегти» [Zapisz] дані будуть збережені в системі. Після цього буде
створено документ у форматі PDF, який потрібно завантажити із системи, роздрукувати, підписати та
надіслати сканкопію в перший обраний Вами заклад/школу.
Лише після подачі заявки до закладу/школи кандидат братиме участь у процесі набору.
Надалі ви зможете увійти в систему, ввівши свій ідентифікатор користувача та пароль. Ідентифікатор
буде автоматично згенеровано системою і відобразиться на наступному екрані.
7. Завантажуємо створену „Заявку”, натиснувши на кнопку [Pobierz podanie].
Документ слід роздрукувати, підписати та надіслати в перший обраний Вами дитячий садок.

8. Після того, як Ви заповнили “Заявку”, обліковий запис буде автоматично створено в системі
NABÓR. Перевірити статус поданих “Заявок” можна й на наступних етапах відбору. Ви також можете
додати “Заявки” на кілька дітей.
Натиснувши кнопку «Вибрати дію» [Wybierz akcję] поруч із заявкою, ви можете внести зміни до
заявки (поки вона не буде подана в дитячий садок та не затверджена).

