Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Żłobki na start
Regulamin rekrutacji dzieci do żłobków
w ramach projektu „Żłobki na start”
W 2 żłobkach objętych Projektem organizowane są oddziały dla dzieci w wieku od 1 roku
życia do lat 3 z podziałem na grupy wiekowe:
1) Żłobek Nr 67 przy ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1:
I GW – od 12 mż do 20 mż
II GW – od 21 mż do 28 mż
III GW – od 29 mż do 36 mż
2) Żłobek Nr 68 przy ul. Cynamonowa 7:
I GW – od 12 mż do 18 mż
II GW – od 12 mż do 18 mż
III GW – od 19 mż do 24 mż
IV GW – od 19 mż do 24 mż
V GW – od 25 mż do 30 mż
VI GW – od 31 mż do 36 mż
Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie
grup mieszanych wiekowo.
Warunki uczestnictwa w projekcie „Żłobki na start” (zwany dalej Projektem)
realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPMA.08.03.02-14-b153/18-00 z
dnia 01.07.2019
r., zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku
pracy”, Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności
zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 określone są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.
Rekrutacja do 2 żłobków objętych projektem będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu
rejestracji wniosków online, zwanego dalej systemem.
System umożliwi:
 sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 optymalne wykorzystanie miejsc organizacyjnych,
 przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad
i kryteriów.
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie
rekrutacji dzieci do żłobków projektowych (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji).
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Rodzicach” należy przez to rozumieć rodziców,
opiekunów prawnych, inne osoby którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem.
1. Zapisy do żłobka
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„Żłobki na start”

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019
zgłoszone w Systemie, których Rodzic spełnia warunki określone w Regulaminie
uczestnictwa w Projekcie.
2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, które prowadzą zapisy
dzieci w oddziałach żłobkowych z podziałem na grupy wiekowe. Odrębna rekrutacja jest
prowadzona przez cały rok do dziennego opiekuna.
3. Rodzice ubiegają się o przyjęcie maksymalnie do 3 żłobków wybierając żłobek
pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji.
4. Rodzic, który jest zarejestrowany w Systemie, jeśli spełnia warunki uczestnictwa
w Projekcie, może zmienić wybrany wcześniej żłobek na żłobek projektowy. Zmiany
dokonuje się u Kierownika żłobka pierwszego wyboru.
5. Jeżeli Rodzic decyduje się na zmianę wybranego wcześniej żłobka na żłobek
projektowy, zobowiązany jest do wypełnienia, poza prośbą o zmianę żłobka, formularza
zgłoszeniowego w Projekcie na druku otrzymanym w żłobku pierwszego wyboru.
6. Żłobek nazywany żłobkiem pierwszego wyboru oznacza, że tam trzeba przynieść
wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców wniosek.
7. Jeżeli Rodzic wybierze żłobek projektowy jako żłobek pierwszego wyboru, musi
przenieść dokumenty z dotychczasowego żłobka pierwszego wyboru do Żłobka nr 67
lub Żłobka nr 68.
8. Rejestracja dziecka po raz pierwszy:
1) Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą korzystać z Systemu
w dowolnym żłobku w godzinach pracy kierownika żłobka.
2) Rodzice, którzy skorzystają z dostępu do Internetu w dowolnym żłobku i Ci,
którzy mają własny dostęp do Internetu:
a) wprowadzają dane dziecka do Systemu,
b) drukują wypełniony wniosek, a następnie, po podpisaniu przez obydwoje
rodziców, składają go w żłobku pierwszego wyboru w ciągu 10 dni
roboczych od dnia zarejestrowania; jeżeli wniosek nie zostanie złożony
w tym czasie, zostanie usunięty z Systemu przez kierownika żłobka,
dopiero wtedy rodzice mogą zarejestrować ponownie wniosek w Systemie,
c) na adres e-mail przyjdzie informacja potwierdzająca rejestrację wraz
z kodem PIN, dzięki któremu wraz z użytym przy rejestracji do Systemu
nr PESEL można logować się do Systemu poprzez stronę
https://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/ i sprawdzić status wniosku oraz
miejsce na liście oczekujących,
d) po złożeniu wniosku w żłobku status z „zarejestrowany” zmieni się
na „oczekujący”,
e) wniosek należy aktualizować od 2 do 15 stycznia danego roku logując się
do Systemu za pomocą PESEL i kodu PIN; wniosek nie zaktualizowany
w tym terminie zostanie usunięty z Systemu.
3) Formularz zgłoszenia (wniosek) dziecka do żłobka:
a) dane zawarte w formularzu powinny być zgodne ze stanem faktycznym,
b) za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w Systemie odpowiedzialni są kierownicy żłobków,
c) kierownik żłobka na potwierdzenie przyjęcia „wniosku o przyjęcie dziecka
do żłobka” wydaje pisemne poświadczenie na wniosek Rodzica.
9. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy
rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek
złożony u Kierownika żłobka pierwszego wyboru.
10. Tylko wnioski mające status „OCZEKUJĄCY” biorą udział w procesie rekrutacji.
11. W Systemie może być złożony tylko jeden wniosek o przyjęcie do żłobka ze statusem
„OCZEKUJĄCY” dla jednego dziecka. Gdy w systemie rekrutacji będzie więcej niż jeden
wniosek, wszystkie wnioski dla danego dziecka zostaną usunięte z Systemu.
12. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do danego żłobka podejmuje komisja
rekrutacyjna w żłobku.
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13. Wszelkie skargi i wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kompetencjami Zespołu Żłobków
m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.
14. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach
określonych w harmonogramie rekrutacji.
15. Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową do odpowiednich grup
wiekowych i nowo przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup wiekowych w żłobku
uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku oraz
dzieci przyjętych w rekrutacji a także możliwości organizacyjnych żłobka.
2. Zapisy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do żłobków integracyjnych
1. Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej
opieki, które chcą zapisać dziecko do żłobka, w pierwszej kolejności biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków integracyjnych. Wskazany byłby wybór
żłobka integracyjnego jako żłobka pierwszego wyboru. Żłobki integracyjne to: Żłobek
nr 31, Żłobek nr 46, Żłobek nr 47, Żłobek nr 50.
2. Możliwość przyjęcia dziecka do żłobka, który nie jest żłobkiem integracyjnym, zależy od
możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu
na stan zdrowia dziecka. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku
szczególnej opieki, dziecko do żłobka innego niż integracyjny może zostać nie przyjęte.
3. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym
do żłobka integracyjnego na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym).
Rodzice na wezwanie kierownika żłobka przedstawiają orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko dysfunkcji
rozwojowej (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię wydaną przez specjalistę).
4. Dziecko niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające
orzeczenia o niepełnosprawności przyjmowane jest do żłobka w zależności
od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymaga ono ze
względu na stan zdrowia.
3. Zasady i kryteria zapisów
1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do żłobka jest wypełniony w formie elektronicznej
w Systemie wniosek, złożony przez Rodziców z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany
numer PESEL.
2. Wniosek trzeba złożyć w żłobku pierwszego wyboru w ciągu 10 dni roboczych
od zarejestrowania w Systemie.
3. W przypadku wybrania więcej niż trzech (3) żłobków - wszystkie wnioski zostaną
usunięte z Systemu.
4. Jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka publicznego lub niepublicznego, które zawarły
umowę z Miastem, a chcesz zmienić żłobek koniecznie zaznacz odpowiednią opcję
w Systemie.
5. Wniosek należy aktualizować corocznie pomiędzy 2 a 15 stycznia danego roku.
6. Wniosek, nie zaktualizowany, zostanie usunięty z Systemu.
7. Informacje o sytuacji dziecka ujęto w postaci opisanych kryteriów w pkt 21 poniżej.
8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłki przy rejestracji lub zmiany danych
rejestracyjnych Rodzice zobowiązani są do zmiany danych u kierownika żłobka
pierwszego wyboru.
9. Kryteria przyjęcia dziecka do:
1) Żłobka nr 67 wynikają z treści statutu Żłobka nr 67 przy ul. Antoniego
Pankracego Łaguny 1 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XV/373/2019
Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 67 w
Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1,
2) Żłobka nr 68 wynikają z treści statutu Żłobka nr 68 przy ul. Cynamonowa 7
stanowiącego załącznik do Uchwały nr XV/374/2019 Rady m.st. Warszawy z 4
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lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 68 w Warszawie,
ul. Cynamonowa 7.
10. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez Rodziców we wniosku potwierdzonym
w Systemie przez kierownika żłobka.
11. Zarejestrowane w Systemie wnioski zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie
z kryteriami kwalifikacji.
12. Na żądanie kierownika żłobka projektowego i w terminie przez niego ustalonym Rodzice
przekazują do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych
w:
1) § 3 ust. 1-3 Regulaminie uczestnictwa w projekcie,
2) uchwale nr XV/373/2019 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2019 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 67 w Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1,
3) uchwale nr XV/374/2019 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2019 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 68 w Warszawie, ul. Cynamonowa 7.
13. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
projektowego dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium,
przyjmuje się, że odpowiednio Rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego
kryterium nie spełniają i kierownik zmienia liczbę punktów w Systemie, co skutkuje
zmianą liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.
14. W przypadku nie stawienia się na weryfikację w terminie ustalonym przez kierownika
żłobka projektowego, wniosek zostanie usunięty z Systemu rekrutacji.
15. O kolejności przyjęć do żłobka projektowego – w przypadku, gdy taką samą liczbę
punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania
wniosku w Systemie.
16. Datę, od kiedy dziecko ma rozpocząć korzystanie ze żłobka (wskazaną we wniosku
rekrutacyjnym) można zmienić na podstawie pisemnej prośby zanim Rodzic otrzyma
propozycję przyjęcia dziecka do żłobka pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.
17. Dziecko aplikuje w miarę pojawiania się wolnych miejsc w Żłobku projektowym. Rodzic
zostaje powiadomiony przez kierownika żłobka o możliwości przyjęcia w ustalonym
terminie i poproszony o dostarczenie potwierdzenia woli zapisu. Jeśli Rodzic nie
potwierdzi woli zapisu dziecka do żłobka w terminie wyznaczonym przez kierownika,
wniosek zostanie usunięty z Systemu, a na podany przez Rodziców adres e-mail
przyjdzie informacja o jego usunięciu. Oznacza to, iż dziecko nie figuruje na liście
żadnego z wybranych żłobków.
18. Z Systemu nie będą usuwane dzieci, których Rodzice nie przyjmą zaproponowanego
miejsca, w sytuacji gdy Rodzice ubiegają się o miejsca w żłobku dla rodzeństwa
a żłobek może przyjąć tylko jedno dziecko oraz w sytuacji, gdzie Rodzice złożyli wniosek
o Warszawski Bon Żłobkowy i oczekują na decyzję.
19. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny, które w
sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, komisja rekrutacyjna może
podjąć decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga
akceptacji Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
Trudną sytuację rodziny należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W takiej sytuacji rodzic musi
posiadać status na rynku pracy zgodny z § 3 ust. 2 Regulaminu uczestnictwa w
projekcie.
20. Uwaga!
Za osobę samotnie wychowującą dziecko, uważa się jednego z rodziców albo
opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostająca w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostająca
w związku małżeńskim, jeżeli pozostaje w separacji, jej małżonek został pozbawiony
praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla "dziecka samotnej
matki lub ojca" potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
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- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny
(np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny;
- wyrok Sądu Rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;
- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
- oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.
21. Kryteria przyjęć do żłobka projektowego i punktacja
Lp.
1.

Opis kryterium
W okresie realizacji przez m.st. Warszawa Projektu pt. „Żłobki na start” – na
podstawie umowy Nr RPMA.08.03.02-14-b153/18-00 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego - pierwszeństwo przyjęcia do żłobka
mają dzieci, których co najmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa
w tym Projekcie.
Punkty za spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie zostaną przyznane w
następujący sposób:

punkty

1) status na rynku pracy (zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu uczestnictwa):
a) kandydat jest osobą pracującą, która powróci na rynek pracy po przerwie
wiązanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka
b) kandydat jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą bez
pracy, który znajdzie pracę lub będzie poszukiwać pracy

2.
3.

4.

2) niepełnosprawność kandydata z uwzględnieniem statusu na rynku pracy
(zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu uczestnictwa)
3) miejsce zamieszkania na terenie obszaru ZIT WOF spoza terenu m. st.
Warszawy (zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 4 Regulaminu uczestnictwa)
Rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st.
Warszawy
Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego
właściwego dla m.st. Warszawy;
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu
skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy;
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego
dla m.st. Warszawy;
Rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą,
albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej
leczenia, rehabilitacji i edukacji

1
3

1
1
10

30
30
15

301
201
201

Aby zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie osobom bez względu na status na rynku pracy,
punkty za to kryterium nie będą brane pod uwagę podczas trwania projektu „Żłobki na start”
1

5

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności
Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat,
b) w wieku od 7 do 13 lat,
c) w wieku od 14 do 16 lat,
d) w wieku od 17 do 18 lat
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka.
Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością
Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia
Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym
szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych
przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 753)
Dziecko zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek
pierwszego wyboru

2

6
4
2
1
4
5
30

1

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
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