
 

 
 

 

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 2022/2023 

 

Data Etap rekrutacji/czynności rodzica 
od do 

Kontynuacja opieki 

04.05.2022 16.05.2022 

Złożenie deklaracji o woli kontynuowania opieki nad dzieckiem na rok 
szkolny 2022/2023 
 
Potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem będzie odbywało 
się drogą elektroniczną (e-mail).  
W celu potwierdzenia należy odesłać stosowną informację zwrotną do 
placówki, z którą mają Państwo zawartą umowę w sprawie korzystania z 
usług placówki.  

17.05.2022 06.06.2022 

Przerwa techniczno-organizacyjna 
 

 Zamknięcie systemu dla rodziców wynikające z aktualizacji danych w 
Systemie rekrutacji, jak grupy wiekowe, przeniesienie dzieci 
kontynuujących opiekę do docelowych grup wiekowych.  

 Po tych zmianach możliwa będzie zmiana grupy wiekowej oraz 
przesunięcie się na liście w górę lub w dół.  

Postępowanie rekrutacyjne  

07.06.2022 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty placówek opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3  
 
UWAGA! W SYSTEMIE REKRUTACJI ZOSTANĄ USUNIĘTE PLACÓWKI, KTÓRE 
NIE PODPISAŁY UMOWY O DOFINANSOWANIE Z MIASTEM, A TAKŻE 
ZOSTANĄ DODANE NOWE PLACÓWKI.  

07.06.2022 
15.06.2022 
do godziny 

12:00 

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 1.09.2022 r., liczbą uzyskanych punktów za spełnione 
kryteria i datą rejestracji wniosku w Systemie.  

 Możliwość edycji danych we wniosku, a także preferencji wybranych 
placówek. Po edycji, kolejnej zmiany preferencji można dokonać 
dopiero po 23:59 kolejnego dnia. W tym czasie można dokonać 
maksymalnie 3 zmian.  

 Wnioski dzieci ze statusem „bon” zyskają status „oczekujący”. W 
przypadku zmiany danych prosimy o edycję wniosku.  



15.06.2022 
od godziny 

12:01 

20.06.2022 
Do godz. 

12.00 

Przerwa techniczno-organizacyjna 
  
Zamknięcie systemu dla rodziców.  

20.06.2022 
 godz. 12.00 

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 

 Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców dzieci 
zakwalifikowanych do przyjęcia od 1 września 2022 r.  

 Prosimy o sprawdzanie swojej poczty mailowej oraz komunikatów 
pojawiających się w Systemie.  

 Włączenie rejestracji nowych wniosków.  
 

20.06.2022 27.06.2022 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki 
 

 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki będzie odbywało się 
drogą elektroniczną (e-mail). 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.  

 Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do placówki, a chcesz oczekiwać 
na bon żłobkowy, przekaż kierownikowi daną informację mailowo – 
przy wniosku pojawi się informacja „czeka na bon”.  
 

20.06.2022 15.07.2022 

Weryfikacja dokumentów z wyłączeniem Żłobków objętych 
dofinansowaniem z Unii Europejskiej (Żłobek nr 3 PROJEKT UE, Żłobek nr 
40 PROJEKT UE, Żłobek nr 70 PROJEKT UE, Żłobek nr 71 PROJEKT UE i 
Żłobek nr 72 PROJEKT UE) i przerwy urlopowej w placówce 
 

 Weryfikacja dokumentów z wyłączeniem Żłobków objętych 
dofinansowaniem z Unii Europejskiej (Żłobek nr 3 PROJEKT UE, 
Żłobek nr 40 PROJEKT UE, Żłobek nr 70 PROJEKT UE, Żłobek nr 71 
PROJEKT UE i Żłobek nr 72 PROJEKT UE) i przerwy urlopowej w 
placówce. 

 Ustal z kierownikiem/dyrektorem placówki do której dziecko zostało 
przyjęte termin weryfikacji dokumentów.  

 Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych 
warunków i kryteriów stanowi Załącznik nr 5 do regulaminu 
rekrutacji.  

 
18.07.2022 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do placówki na rok szkolny 2022/2023 

02.08.2022 01.09.2022 

Weryfikacja dokumentów uczestników Projektów „Żłobkowy start”,  
„Żłobek szansą na równy start” i „Maluchy żłobkują, rodzice pracują”  
 
Ustal z kierownikiem Żłobka do którego dziecko zostało zakwalifikowane 
termin weryfikacji dokumentów. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 
01.09.2022 r. 

01.09.2022 Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do Żłobków projektowych na rok szkolny 
2022/2023 



Rekrutacja uzupełniająca 

od 04.07.2022 r. Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej 

Dodatkowe informacje 

od 18.08.2022 Aktualizacja wniosków zgodnie ze stanem na dzień bieżący 

 
 
Dodatkowe postanowienia:  
 

1. Nie prowadzimy naboru na rok 2022/2023 do Mini Żłobka przy ul. Korotyńskiego 13 – remont i 
modernizacja placówki. 

2. Harmonogramy rekrutacji do Żłobka nr 31, ul. Motorowa 5 i Żłobka nr 42, ul. Chodecka 3 zostaną 
ogłoszone w terminie późniejszym (po zakończeniu prac budowalnych i uzyskaniu pozwoleń na 
użytkowanie i wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) 

 
 
 

 
 

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

 


