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Etap 2. Wprowadzanie podan
UCZESTNICY: placówki, rodzice
Podania mogą być wprowadzane przez rodziców w części publicznej systemu lub
bezpośrednio przez pracowników placówki. Sposób wprowadzania podania w obydwu
przypadkach jest identyczny. Różnią się jedynie statusem:




podanie wprowadzone przez rodzica zostaje w systemie oznaczone, jako to, które
bierze udział w rekrutacji dopiero w momencie, kiedy rodzic przyniesie do placówki
podpisaną papierową wersję podania, a pracownik placówki potwierdzi to podanie w
systemie;
podanie wprowadzone bezpośrednio przez pracowników placówki na podstawie
wypełnionego, np. ręcznie przez rodzica podania, od razu otrzymuje status
„potwierdzone”.

Wprowadzanie podania

1. Proszę wybrać z menu pozycję „Wprowadź/potwierdź podanie”
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2. Proszę w panelu wpisać numer PESEL i imię dziecka
3. Proszę nacisnąć „Wprowadź/potwierdź podanie”
Dane dziecka
1. Proszę uzupełnić obowiązkowo pola zaznaczone „*”
2. Proszę nacisnąć „Dalej”

Dane rodziców / opiekunów prawnych
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1. Proszę uzupełnić obowiązkowo pola oznaczone „*”:
Informacji nie trzeba uzupełniać w przypadku, gdy w pozycji „Szczegóły” wybierze się
określenie „Nie udzielił informacji”, „Nie żyje”, „Nieznany”.
Naciśnięcie przycisku „Kopiuj adresy z danych dziecka” umożliwia skopiowanie
wprowadzonego adresu dziecka.
2. Proszę nacisnąć „Dalej”

Dodatkowe informacje
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1. Proszę uzupełnić panel „Dodatkowe informacje” a następnie nacisnąć
„Dalej”

Wybór placówki
1. Proszę w tabelce „Wybór placówki”
- wybrać z rozwijalnej listy Placówkę
Uwaga!
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2. Proszę nacisnąć „Dodaj”

3. Po uzupełnieniu panelu, proszę nacisnąć „Dalej”
Uwaga!
Czynności należy powtórzyć tyle razy, ile pozycji na liście preferencji wskazał rodzic.
Jeżeli kolejne pozycje zostały wprowadzone niezgodnie z listą preferencji sporządzoną
przez rodzica, można to poprawić wykorzystując strzałki „w górę” i „w dół” przy nazwach
placówek.
Jeżeli daną placówkę trzeba usunąć należy kliknąć w ikonkę

Kryteria naboru
1. Proszę nacisnąć „Dalej”
2. Proszę zaznaczyć odpowiednie pola.

„Kosza”
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Pouczenia
1. Proszę zapoznać się z treścią pouczenia.
2. Proszę nacisnąć „Dalej”
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Panel podsumowania
1. Proszę sprawdzić poprawność danych – jeżeli, dane są niepoprawne, można
je zmienić powracając do nich – proszę skorzystać z przycisków „Powrót
do...”
2. Jeżeli dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz ”
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Status zapisu

Po zapisaniu informacji o dziecku kontynuującym edukację w przedszkolu, po lewej
stronie rozwija się menu dotyczące dziecka:

pozycja „Generuj hasło” - umożliwia wielokrotne wygenerowanie hasła dla rodzica,
który chce korzystać z części publicznej systemu
pozycja „Dane osobowe i adresowe” - umożliwia przeglądanie wprowadzonych
danych osobowych
pozycja „Dane rodziców” - umożliwia przeglądanie, danych rodziców/opiekunów
pozycja „Dodatkowe informacje” umożliwia przeglądanie dodatkowych informacji o
dziecku
pozycja „Wybór placówki” umożliwia przeglądanie informacji dotyczących wybranej
placówki
pozycja „Kryteria naboru” umożliwia przeglądanie informacji dotyczących wybranych
kryteriów
pozycja „Anuluj potwierdzenie podania” umożliwia w przypadku rezygnacji przez
rodzica z miejsca w placówce, dokonanie anulowania potwierdzenia, dzięki czemu
dziecko może kandydować do innej placówki
pozycja „Pobierz podanie” umożliwia pobranie i wydrukowanie wypełnionego
podania
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pozycja „Historia podania” pozwala na przeglądanie i pobranie wersji do druku
informacji na temat wszystkich zmian dokonanych w systemie, a które dotyczą tego
konkretnego wniosku
Uwaga!
Prawo do edycji danych podania ma jedynie placówka będąca na pierwszym miejscu listy
priorytetów, tzw. „placówka pierwszego wyboru”
Uwaga!
Jeżeli dane zostały wprowadzone błędnie należy anulować potwierdzenie a następnie wprowadzić
podanie z poprawnymi danymi do systemu.

Elementy stałe
Na każdym etapie działania systemu użytkownik ma dostęp do pozycji menu:
pliki do pobrania/instrukcje
informacje kontaktowe
terminarz
wiadomości
zasady naboru
podgląd oferty

ZUI Otago Sp. z o. o.

Zamykanie etapu
Po zakończeniu wprowadzania podań, użytkownik zobowiązany jest do zamknięcia
etapu.
1. Proszę wybrać pozycję menu „Etapy działania systemu”
2. Proszę nacisnąć „Zamknij etap”

Uwaga!
Placówka po zamknięciu etapu nie może go już otworzyć. Jeżeli zajdzie konieczność zmian,
należy zwrócić się do właściwego organu prowadzącego, który może otworzyć etap
ponownie.

