Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
i szkół podstawowych
NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym
przedszkolu składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w
terminie od 2 marca do 13 marca 2020 r. na stronie internetowej
nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się
16 marca 2020 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po
raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego nabor.pcss.pl/oborniki.
Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki. Dokumenty generujemy na stronie
nabor.pcss.pl/oborniki. Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą
każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami
postępowania rekrutacyjnego. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć
kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu
elektronicznego przez stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r.
Zamknięcie systemu nastąpi 23 marca 2020 r.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku,
musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor
szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność
uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych
w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji,
harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć
w terminie w placówce 1 preferencji.

