
Wyniki rekrutacji można sprawdzić na stronie:
 

Najpierw jednak należy się zalogować, wpisując login (numer 
PESEL dziecka) i podane przy rejestracji hasło.

W sytuacji, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do jednej 
z wybranych placówek, konieczne jest potwierdzenie woli 
podjęcia edukacji we wskazanej placówce.

Pamiętaj! Potwierdzenia woli podjęcia edukacji możesz 
dokonać w dniach 29.03.2019 r., od godz. 12:00 – 10.04.2019 r., 
do godz. 17:00.  

Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja 
z miejsca w danej placówce.

Jeżeli dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnej placówki 
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 przyjęcie odbywa się 
całkowicie poza aplikacją, mogą obowiązywać inne dokumenty 
i zasady. Decyzja o przyjęciu dziecka jest podejmowana przez 
dyrektora danej placówki i jeśli jest pozytywna, to jej wynik 
jest wprowadzany do aplikacji.
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Nabór do przedszkoli
w Augustowie

Informator dla rodziców

Harmonogram rekrutacjiWyniki rekrutacji

25.02.2019 r., godz. 9.00  
Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców
www.augustow.przedszkola.vnabor.pl

01.03.2019 r., godz. 6.00
Rozpoczęcie etapu wprowadzania zgłoszeń
przez rodziców

15.03.2019 r., godz. 17.00  
Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń
przez rodziców

29.03.2019 r., godz. 12.00  
Publikacja listy zakwalifikowanych – otwarcie strony 
dla rodziców
www.augustow.przedszkola.vnabor.pl

29.03.2019 r., od godz. 12.00 – 10.04.2019 r., do godz. 17.00  
Potwierdzanie woli przez rodziców

15.04.2019 r., godz. 12.00
Publikacja listy przyjętych

13.05.2019 r., od godz. 6.00 - 30.08.2019 r., do godz. 17.00 
Rekrutacja uzupełniająca

Wyniki rekrutacji możesz również 

sprawdzić w aplikacji mobilnej 

Szukaj w sklepie Google Play

aplikacji dla systemu Android!



AUGUSTÓW dołączył w tym roku do miast, które 
rekrutację dzieci do przedszkoli publicznych 
przeprowadzi  drogą elektroniczną.
Takie rozwiązanie uprości cały proces rekrutacji 
– pozwoli wprowadzić jednorodne kryteria naboru 
we wszystkich placówkach oraz umożliwi całoroczny 
dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.
Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia 
strony:  www.augustow.przedszkola.vnabor.pl
na której od 25 lutego 2019 r. zostanie opublikowana 
oferta edukacyjna przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
a także zasady elektronicznego naboru oraz szczegółowe 
informacje o tym, jak korzystać z aplikacji.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
powinni złożyć wniosek o zapewnienie dziecku 
specjalistycznej pomocy wraz z kartą zapisu 
i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno- 
-pedagogiczną do Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna 
Szósteczka w Augustowie.

 KROK 1 Rejestracja dziecka
Wejdź na stronę www.augustow.przedszkola.vnabor.pl 
i kliknij 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 placówką 
pierwszego wyboru.

 KROK 2 Wybór placówki
Przejrzyj ofertę placówek i wybierz te, na których najbardziej 
Ci zależy. W ten sposób powstaje lista preferencji. Jednostka, 
którą umieścisz jako pierwszą na liście, będzie Twoją placówką 
pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Z ofertą placówek możesz się zapoznać od dnia 
25.02.2018 r., od godz. 9:00.

 KROK 3 Uzupełnienie danych
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*). Pozostałe 
pola nie wymagają uzupełnienia, ale pamiętaj, że warto podać 
chociaż numeru telefonu i adres e-mail, by pracownicy 
placówki mogli się z Tobą skontaktować.

 KROK 4 Wskazanie spełnianych kryteriów
Wskaż kryteria, które spełnia Twoje dziecko. Odpowiedzi 
wybieraj korzystając z dostępnych list. W zależności 
od placówki lub grupy rekrutacyjnej kryteria oraz 
ich liczba mogą być różne.

Uwaga! Warto zapoznać się ze sposobem udokumentowania 
danego kryterium. Szczegółowa informacja jest widoczna 
po wskazaniu kursorem właściwego dla danego kryterium 
opisu sposobu dokumentowania.

 KROK 5 Wydruk podania
Na zakończenie wystarczy wydrukować podanie i zanieść 
je do placówki pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Na dostarczenie podania do placówki pierwszego 
wyboru masz czas do 15.03.2019 r., do godziny 17:00.

Uwaga! Dane dostępowe (login i hasło) tworzone są 
podczas wypełniania wniosku.  

Korzyści 5 kroków do przedszkola

Rekrutacja dzieci do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020 
zostanie przeprowadzona w Augustowie z wykorzystaniem 
aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

Elektroniczny proces rekrutacji pozwala na:

> Wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez 
jednego kandydata. Rodzice składają podanie tylko do 
placówki pierwszego wyboru, zostawiając tym samym wolne 
miejsca w innych placówkach.

> Zastosowanie przez wszystkie placówki takiego samego 
sposobu prezentacji oferty edukacyjnej. Ustandaryzowanie 
oferty placówek pozwala łatwo je przeszukiwać i 
porównywać.

> Łatwy dostęp do wszystkich informacji na temat rekrutacji. 
Na specjalnej stronie internetowej zebrane są wszystkie 
informacje dotyczące procesu naboru. Część danych jest 
prezentowana publicznie, natomiast informacje dotyczące 
konkretnego kandydata dostępne są po zalogowaniu.

> Ustalenie jednolitych kryteriów naboru. We wszystkich 
placówkach kryteria naboru są takie same.

> Prezentowanie zawsze aktualnych danych. Rodzice mają 
stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu 
rekrutacji.

> Szybki dostęp do wyników rekrutacji. Rodzice po 
zalogowaniu się na swoje konto mają bezpośredni dostęp 
do wyników rekrutacji. Dodatkowo w każdej placówce 
wiszą listy przyjętych dzieci.

Obsługa rodziców/opiekunów prawnych

Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru 
– oznacza to, że ze wszelkimi pytaniami, problemami należy 
zwracać się do placówki, która została wybrana na pierwszym 
miejscu listy preferencji. Zachęcamy Państwa do podawania w 
trakcie rejestracji aktualnych danych kontaktowych, ponieważ 
znacznie ułatwi to i przyspieszy komunikację z jednostkami.


