
Harmonogram rekrutacji do prowadzenia wstępnej rekrutacji do
żłobków niepublicznych, w których miasto wykupiło miejsca dla

dzieci wieku do lat 3

od 8 sierpnia –  rejestracja wniosków w Systemie elektronicznym rekrutacji lub zmiana w
systemie wyboru żłobka.

Przeczytaj  i  zaakceptuj  zasady  rekrutacji  oraz  harmonogram  rekrutacji,  w  przeciwnym
wypadku nie będziesz mógł się zarejestrować.

Przeczytaj instrukcję:

1. Zaloguj się w Systemie – tu podaj PESEL dziecka.
2. Wybierz  maksymalnie  trzy  placówki,  do  których  chcesz  zapisać  dziecko,  wskazując

żłobek  najbardziej  preferowany  jako  pierwszego  wyboru  i  odpowiednio,  drugiego  i
trzeciego wyboru.

3. Wprowadź do formularza (wniosku) dane dziecka.

4. Wprowadź dane rodziców, w tym o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności, (dane
adresowe i  kontaktowe z adresem mailowym, na który przychodzić  będzie informacja
zwrotna).

5. Zaznacz kryteria, które spełnia dziecko.
6. Sprawdź wprowadzone informacje – popraw jeśli to konieczne.
7. Sprawdź, czy wypełniłeś wszystkie pola - w przypadku nie wypełnienia wszystkich pól,

nie będzie możliwy zapis wniosku i  wydruk. 
8. Zapisz formularz wniosku. Na twój e-mail przyjdzie informacja potwierdzająca rejestrację

wraz z numerem dostępu PIN, na który będziesz mógł ponownie logować się do systemu
i sprawdzać status wniosku. 

9. Wydrukuj wniosek.
10. Podpisz wniosek.
11. WAŻNE: Zanieś podpisany formularz wniosku   sekretariatu Zespołu Żłobków m.st.

Warszawy przy ul.  Belgijskiej 4 w dniach 8 – 21 sierpnia 2019 r. w godz. 8.00 -
15.00, najpóźniej 21 sierpnia do godz. 15.00. 

12. Sprawy  związane  ze  składaniem  wniosków,  odbiorem  i  dokonywaniem  zmian  we
wnioskach złożonych do Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 będą prowadzone w
Żłobku nr 1 przy ul. Wiolinowej 9, a do Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w Żłobku
nr 39 przy ul. Muszlowej 17.

Wnioski złożone po 21 sierpnia 2019 r. po godz. 15.00 nie biorą udziału w bieżącej
rekrutacji.

Rodzice  dzieci,  które  są  już  zarejestrowane  w  Systemie  rekrutacji,  a  którzy  chcą
aplikować  do  żłobków  niepublicznych,  w  których  miasto  wykupiło  miejsca  mogą
dokonać  zmiany  wyboru  żłobka  w żłobku pierwszego  wyboru,  wskazując  wybrany
żłobek lub żłobki.

Dzieci uczęszczające już do żłobków, nie będą przenoszone do żłobków, w których
miasto wykupiło miejsca. Rodzice mogą powtórnie zarejestrować dziecko w Systemie
rekrutacji,  wybierając  dołączony  do Systemu żłobek  niepubliczny  i  wziąć  udział  w
rekrutacji do niego.

21 sierpnia 2019 r. po godz. 15.00 -  utworzenie list do naboru.



Dalszy  ciąg  rekrutacji  po  podpisaniu  umów  pomiędzy  m.st.  Warszawą  a
przedsiębiorcami.

Zespół  Żłobków m.st.  Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień.

Warszawa, 7 sierpnia 2019 r.
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