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Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w
Wałbrzychu odbywa się równolegle na stronach internetowych: http://edu.walbrzych.eu/   oraz 
https://przedszkola-walbrzych.nabory.pl/ 

Wnioski o przyjęcie wprowadzają Państwo na jednej z wyżej wymienionych stron. Dane z obu stron
trafiają do jednego systemu.

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wniosku, należy kliknąć przycisk "Wypełnij nowy wniosek", widoczny
na jednej ze stron:

 https://przedszkola-walbrzych.nabory.pl/  

http://edu.walbrzych.eu/  
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2. Zostanie uruchomiony kreator, który przeprowadzi Państwa przez kolejne kroki wypełniania
elektronicznego wniosku. W pierwszym kroku, po uzupełnieniu podstawowych danych dziecka, należy

zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu danych dostępowych :

w polu "Hasło" oraz "Powtórz hasło" należy wpisać wymyślone przez siebie hasło dostępu,
które wraz z numerem PESEL pozwoli na późniejsze logowanie się do systemu. Hasło należy
zapamiętać. Musi ono zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedną wielką literę, jedną małą i
cyfrę. 

adres e-mail rodzica jest podawany w celu ewentualnego odzyskania hasła dostępu w przypadku
gdy rodzic go zapomni.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w danym oknie, należy kliknąć przycisk "Dalej" ,
aby przejść do kolejnego kroku.

3. Po przejściu wszystkich wymaganych kroków w kreatorze, należy sprawdzić poprawność
wprowadzonych danych poprzez wygenerowanie podglądu wniosku za pomocą przycisku "Podgląd

wydruku" . Zostanie wówczas wygenerowany podgląd wniosku zabezpieczony znakiem
wodnym. Jeżeli zauważymy w wydruku błędy, można wrócić do edycji dowolnego kroku kreatora

wybierając go z menu dostępnego w lewej części ekranu . Po upewnieniu się, że wszystkie

dane są poprawne, należy zaznaczyć pole obok tekstu pouczenia , a następnie kliknąć przycisk

"Zatwierdź ostatecznie wniosek" .
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4. Po zatwierdzeniu wniosku, należy kliknąć przycisk "Generuj wniosek do wydruku" . Zostanie
wówczas pobrany wniosek, który należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki wybranej we
wniosku na pierwszym miejscu. Nie ma potrzeby składania wniosku do pozostałych placówek z
wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku przez placówkę pierwszego wyboru, kandydaci wezmą udział w
rekrutacji do wszystkich placówek wybranych we wniosku. 
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Po zatw ierdzeniu w niosku, nie ma możliw ości jego edycji. W  przypadku zauw ażenia błędów ,
należy udać się do placów ki w skazanej w e w niosku na pierw szym  m iejscu w  celu odblokow ania
możliw ości edycji. Po w prow adzeniu zm ian, na leży ponow nie zatw ierdzić w niosek,
w ydrukow ać, podpisać i zanieść do placów ki w ybranej w e w niosku na pierw szym  m iejscu. 

5. Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na ogłoszenie wyników. Będzie je można sprawdzić po
zalogowaniu się na jednej ze stron:

 https://przedszkola-walbrzych.nabory.pl/ 

 

http://edu.walbrzych.eu/  

Logowanie odbywa się za pomocą nr PESEL dziecka oraz hasła, które wprowadzili Państwo podczas
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wypełniania wniosku. W przypadku, gdy zapomną Państwo hasła, należy kliknąć link "Nie pamiętam
hasła" widoczny pod panelem do logowania. Po zakończeniu procedury odzyskiwania hasła, nowe
hasło zostanie wysłane na podany przez Państwa podczas wprowadzania wniosku adres e-mail.
Mogą też Państwo udać się do placówki w celu uzyskania informacji, czy dziecko zostało
zakwalifikowane. 

6. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, należy udać się do placówki w celu potwierdzenia, że dziecko będzie do niej
uczęszczać. Dopiero po zakończeniu etapu potwierdzania woli uczęszczania zostaną ogłoszone
ostateczne listy dzieci przyjętych. 


