Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.
Harmonogram rekrutacji do żłobków, które zostały wyłonione w ramach konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka.
31 sierpnia 2020 r. – dodanie do Systemu rekrutacyjnego nowych żłobków
Sprawdź jakimi grupami wiekowymi będzie dysponowała placówka.
31 sierpnia – 4 września 2020 r. do godz. 23:59 – możliwość rejestracji nowych wniosków lub dokonywania
zmiany wyboru placówek na nowo dodane do systemu żłobki
UWAGA! Wybrane przez rodzica podczas rekrutacji placówki traktowane są równorzędnie. Kolejki do placówek
wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez względu na kolejność wybranej
placówki.
5 września 2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji
Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.
Prosimy o sprawdzenie swojej poczty mailowej oraz komunikatów pojawiających się w Systemie.
5 – 9 września 2020 r. – potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki będzie odbywało się drogą elektroniczną. W celu potwierdzenia
należy odesłać stosowną informację zwrotną do placówki, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
W przypadku braku złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki wniosek jest odrzucany i nie bierze
udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek wybranych we wniosku.
7 – 18 września 2020 r. – weryfikacja dokumentów przy podpisaniu umowy na nowy rok szkolny
Ustal z kierownikiem/dyrektorem placówki do której dziecko zostało przyjęte termin weryfikacji dokumentów.
Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych warunków i kryteriów stanowi
Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika/dyrektora placówki, dokumentów
przyjmuje się, że odpowiednio rodzic, rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub
kryterium nie spełniają.
W przypadku niespełniania warunków przyjęć dzieci do żłobków (zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy
i szczepienie/odroczenie szczepień ze względów zdrowotnych) spowoduje odrzucenie wniosku we wszystkich
wybranych we wniosku placówkach.

PLACÓWKI OBJĘTE POWYŻSZYM HARMONOGRAMEM:
1. Placówka nr 84 Ptasie Radio, ul. Kleszczowa 14, Włochy;
2. Placówka nr 219 Biały Miś, ul. Dzieci Warszawy 42, Ursus;
3. Placówka nr 253, Maleństwo i Przyjaciele, ul. Samochodowa 2 lok. U3, Mokotów;
4. Placówka nr 285 „Pierwsze Kroczki – Ochota”, ul. Chińskiej Róży 11, Ochota;
5. Placówka nr 286 „Niepubliczny Żłobek Jaśkowa Kraina”, ul. Zamkowa 13, Targówek;
6. Placówka nr 287 „Karuzella 3”, ul. Sowińskiego 53 E lok. U22-23, Wola;
7. Placówka nr 288 „Żłobek Jak w Ulu”, ul. Dembińskiego 10, Żoliborz;
8. Placówka nr 94 „Ale Frajda”, ul. Bolesławicka 40, Targówek.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kierownikiem/dyrektorem placówki.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji

