ELEKTRONICZNY PROCES REKRUTACJI

DOTYCZY DZIECI URODZONYCH
W 2009 ROKU I MŁODSZYCH

KROK 3 UZUPEŁNIENIE DANYCH
Uzupełnij wszystkie pola, w tym obowiązkowo oznaczone
gwiazdką (*).

5 KROKÓW DO PRZEDSZKOLA
KROK 1 Rejestracja dziecka

Szanowni Państwo!
Jarosław dołączył w tym roku do miast, które rekrutację dzieci do przedszkoli przeprowadzą wyłącznie drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie uprości cały proces, pozwoli wprowadzić jednorodne kryteria naboru
we wszystkich placówkach przedszkolnych oraz umożliwi całoroczny dostęp do danych o wolnych miejscach
w placówkach.

» Wejdź na stronę naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw i naciśnij
przycisk ZGŁOŚ KANDYDATURĘ. Zapoznaj się z wyświetlonymi
informacjami, a następnie wpisz PESEL dziecka.
Uwaga! W przypadku gdy system odrzuci wprowadzony PESEL
dziecka należy się skontaktować z przedszkolem pierwszego
wyboru.
KROK 4 WSKAZANIE SPEŁNIANYCH KRYTERIÓW

» W tym kroku wskazujesz kryteria, które spełnia Twoje dziecko.

Wszystkich rodziców zapraszam na stronę naborp-k.
vulcan.net.pl/jaroslaw, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna przedszkoli, regulamin elektronicznego naboru oraz szczegółowe informacje o tym,
jak korzystać z aplikacji.

Odpowiedzi zawsze należy wybierać z dostępnych list.
Uwaga! Warto zapoznać się ze sposobem udokumentowania
danego kryterium. Szczegółowa informacja widoczna jest po
najechaniu kursorem myszki na właściwy dla danego kryterium
opis sposobu dokumentowania.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2014/2015 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem
programu Nabór – Przedszkola firmy VULCAN.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski

KROK 2 Wybór przedszkola

» Z Przejrzyj ofertę przedszkoli i wybierz te, na których najbardziej Ci zależy. W ten sposób powstaje lista preferencji.
Placówka, którą umieścisz jako pierwszą na liście, będzie Twoim
przedszkolem pierwszego wyboru.

KROK 5 WYDRUK PODANIA

» Na zakończenie wystarczy wydrukować podanie, podpisać
i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.
PAMIĘTAJ! Na dostarczenie podania do przedszkola
pierwszego wyboru masz czas do 21.03.2014 r.

WYNIKI REKRUTACJI
Wyniki rekrutacji można sprawdzić na stronie:

naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw

Najpierw jednak należy zalogować się wpisując login
(numer PESEL dziecka) i podane przy rejestracji hasło.
W sytuacji, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do
jednej z wybranych jednostek konieczne jest potwierdzenie woli podjęcia nauki we wskazanej jednostce.

Pamiętaj! Potwierdzenia woli podjęcia nauki możesz
dokonać w dniach 31.03.2014 – 6.04.2014.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danej jednostce.
Jeżeli dziecko nie zostało zakwalifikowane w pierwszej
turze rekrutacji, to na etapie rekrutacji uzupełniającej
będzie możliwość sprawdzenia wolnych miejsc i ubiegania się o przyjęcie bezpośrednio w wybranej jednostce. W trakcie rekrutacji uzupełniającej obowiązują
takie same zasady i kryteria jak w pierwszej turze.
Rekrutacja uzupełniająca przebiegać będzie w dniach
9.04.2014 – 30.04.2014 za pośrednictwem strony naboru naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw
lub www.jarosław.pl »

HARMONOGRAM REKRUTACJI
17.02.2014 – 20.02.2014
Potwierdzenie woli kontynuacji nauki w przedszkolach
dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014.
21.02.2014
Opublikowanie oferty edukacyjnej przedszkoli.
24.02.2014 – 21.03.2014
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru.

28.03.2014 godz. 9.00
Publikacja wyników rekrutacji.
31.03.2014 – 6.04.2014
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu.
9.04.2014 - 30.04.2014
Publikacja listy wolnych miejsc i rekrutacja uzupełniająca w przedszkolach.
Adres strony naborowej:

naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw

Nabór do miejskich

przedszkoli
w Jarosławiu

Adres strony do rekrutacji:

naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw

