Jak sprawdzić ofertę zajęć/grup oferowanych przez
placówki?

Szanowni Państwo,
w części publicznej systemu możecie zapoznać się z ofertą zajęć/grup oferowanych przez
placówki.
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Wymagania techniczne
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:
• Google Chrome http://www.google.pl/chrome/
• Firefox w wersji 26 lub nowszej - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Korzystanie z powyzszych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie.

Jak sprawdzić jakie zajęcia/grupy oferowane są przez placówki?
Na stronie systemu rekrutacji dostępna jest zakładką „Informator o ofercie”.

W panelu „Wyszukiwanie ofert” dostępne są parametry, za pomocą ktorych mozliwe jest
zawęzenie wynikow wyszukiwania do wybranych parametrow.

Po wybraniu interesujących parametrow nalezy nacisnąc „Wyszukaj”.
Aby usunąc wybrane parametry nalezy nacisnąc „Wyczyść”.
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Po wybraniu parametrów wyświetlane są oferty spełniające wszystkie wybrane kryteria
wyszukiwania.
Jesli zostaną wskazane parametry, dla ktorych zadna grupa nie spełnia kryteriow wyszukiwania
zostanie wyswietlony komunikat: „Brak ofert spełniających kryteria wyszukiwania (…)”.
Aby ponowic wyszukiwanie nalezy nacisnąc „Wyszukaj ponownie”.

Wybor parametrow, dla ktorych dostępna są oferty zajęc spowoduje wyswietlenie listy
placowek, ktorych oferta spełnia wybrane kryteria wyszukiwania.

Po kliknięciu na przycisk
zostanie wyswietlona grupy prowadzone przez placowkę
oraz informację na temat placowki.
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Lista grup spełniających kryteria
wyszukiwania.

Lista grup niespełniających kryteriow
wyszukiwania.

Jeśli nie zostały wskazane żadne kryteria wyszukiwania wówczas zostaną wyświetlone wszystkie
grupy utworzone w placówce.
Aby zobaczyc szczegołowe informacje na temat grupy nalezy kliknąc w jej nazwę podswietloną
na niebiesko. Spowoduje to podswietlenie wybranej grupy na zielono.
Szczegoły wybranej grupy. Grupa, ktora została
wybrana jest podswietlona na zielono. Jesli
chcesz wybrac inną grupę w wybranej placowce,
nacisnij na nazwę grupy podswietloną na
niebiesko.
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W szczegołach grupy wyswietlają się m.in. informację o poziomie danej grupy, nauczycielu
prowadzącym zajęcia, proponowanych termiach zajęc, przeznaczeniu wiekowym grupy,
kryteria rekrutacji.
Uwaga! Podczas rejestracji wniosku/kontynuacji, do wyboru są tylko grupy, których wiek
kandydata jest zgodny z przeznaczeniem wiekowym grupy. Informacja o przeznaczeniu wiekowym
grupy widoczna jest w ofercie grupy, w części „Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla…”

Uwaga! W szczegółach grupy wyświetlona jest również informacja czy w danej grupie stosowane
jest badanie uzdolnień kierunkowych. Informacja ta widoczna jest w części „Kryteria rekrutacyjne”.
Opis badania znajduje się w części „Opis badania uzdolnień kierunkowych oraz terminy i
wymagania dla kandydatów”.

Opis badania uzdolnien kierunkowych.
Informacja o stosowaniu kryterium „Badanie
uzdolnien kierunkowych”

Uwaga! Kryteria rekrutacji dotyczą tylko nowych kandydatów biorących udział w rekrutacji. Nie
dotyczy kandydatów, którzy złożyli deklarację kontynuacji zajęć.
Wyswietloną ofertę mozna wydrukowac za pomocą przycisku
Rozwinięta ofertę placowki mozna zwinąc za pomocą przycisku
Placowkę mozna dodac do sekcji „Ulubione” za pomocą przycisku
Sekcja „Ulubione” dostępna jest obok zakładki „Wyszukiwarka” w gornej częsci ekranu (w menu
Informator o ofercie)
W sekcji „Ulubione” dostępna jest mozliwosc przeglądania oferty zajęc (przycisk

),

opcja wydruku informacji o placowce (przycisk
) oraz porownywania ofert za pomocą
zaznaczenia checkbox’ow w wierszu wybranych placowek oraz kliknięciu przycisku „Porównaj
zaznaczone”
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