
 

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna 
oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2021/2022 

 
 
4 – 20 maja 2021 r. – potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem na rok szkolny 
2021/2022 
Potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem będzie odbywało się drogą elektroniczną.  
W celu potwierdzenia należy odesłać stosowną informację zwrotną do placówki, z którą mają 
Państwo zawartą umowę w sprawie korzystania z usług placówki.  
 
21 maja – 3 czerwca 2021 r. – przerwa techniczno-organizacyjna  
Przerwa dla rodziców wynikająca z aktualizacji danych w Systemie rekrutacyjnym jak grupy wiekowe, 
przeniesienie dzieci kontynuujących opiekę do docelowych grup wiekowych.  
Po tych zmianach możliwa jest zmiana grupy wiekowej oraz przesunięcie się na liście w górę lub  
w dół.  
 
4 czerwca – 15 czerwca 2021 r. godz. 23:59 – udostępnienie Systemu dla rodziców  
Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie kryteria spełniają lub 
będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do żłobka. 
Nastąpi aktualizacja pozycji dziecka w kolejce zgodnie z wiekiem dziecka na dzień 1.09.2021 r., liczbą 
uzyskanych punktów za spełnione kryteria i datą rejestracji wniosku w Systemie.  
Możliwość edycji danych we wniosku, a także preferencji wybranych placówek. Zmiany wyboru 
placówek we wniosku można dokonywać 1 raz na 48 godzin.  
Wnioski dzieci ze statusem „bon” zyskają status „oczekujący”. W przypadku zmiany danych prosimy  
o edycję wniosku.  
W systemie rekrutacyjnym może znajdować się jeden wniosek do żłobków m.st. Warszawy, 
publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych. Wnioski zarejestrowane 
na inny numer PESEL niż PESEL dziecka nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Prosimy o weryfikację 
wniosków złożonych w systemie rekrutacyjnym. 
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.   
 
16 – 23 czerwca 2021 r. – przerwa techniczno organizacyjna  
Wyłączenie rejestracji nowych wniosków. 
 
24 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022 do 
żłobków oraz placówek z dofinansowaniem  
Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia od  
1 września 2021 r. do żłobków m.st. Warszawy i publicznych punktów dziennego opiekuna oraz 
placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna.  
Prosimy o sprawdzenie swojej poczty mailowej oraz komunikatów pojawiających się w Systemie.  
Włączenie rejestracji nowych wniosków.  
 



 

 

 

24 – 29 czerwca 2021 r. do godz. 23:59 – 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.  
 
24 czerwca – 30 lipca 2021 r. – weryfikacja dokumentów, z wyłączeniem przerwy urlopowej  
w placówce 
Ustal z kierownikiem/dyrektorem placówki do której dziecko zostało zakwalifikowane termin 
weryfikacji dokumentów.  
Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych warunków i kryteriów stanowi  
Załącznik nr 4 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.  
 
31 lipca – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2021/2022 do placówek 
 
od 30 czerwca 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca 
 
17 sierpnia 2021 r. – aktualizacja wniosków zgodnie ze stanem na dzień bieżący  
  
9 sierpnia – 1 września 2021 r. – weryfikacja dokumentów uczestników Projektów „Żłobki na start”  
i „Żłobkowy start” 
Ustal z kierownikiem Żłobka do którego dziecko zostało zakwalifikowane termin weryfikacji 
dokumentów. 
Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny być wystawione nie wcześniej niż  
3 sierpnia 2021 r.  
 
 
Dodatkowe postanowienia:  
 

1. Nie prowadzimy naboru na rok 2021/2022 do Mini Żłobka przy ul. Korotyńskiego 13 – remont 
i modernizacja placówki. 

2. Z uwagi na modernizację Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10, która zaplanowana jest do 
grudnia 2021 r., rekrutacja dzieci na miejsca udostępnione po modernizacji odbędzie się  
w późniejszym terminie, określonym w odrębnym harmonogramie.  

3. Nie prowadzimy naboru na rok 2021/2022 do Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5 – remont  
i modernizacja placówki.  

4. Nie prowadzimy naboru na rok 2021/2022 do Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 – remont  
i modernizacja placówki. 

 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kierownikiem/dyrektorem placówki. 
 
 
Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.  


