
 

Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 73 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 22A (Ursus) i 

Żłobka nr 74 w Warszawie, ul. Bogusławskiego 5 (Bielany) 

 
17 listopada 2022 r. – dodanie do Systemu rekrutacyjnego Żłobka nr 73 przy ul. Dzieci Warszawy 
22A (Ursus) i Żłobka nr 74 przy ul. Bogusławskiego 5 (Bielany)  

− Planowany termin uruchomienia Żłobków: 15 grudnia 2022 r. * 
 
17 listopada – 28 listopada 2022 r. do godz. 23:59 – możliwość składania wniosków do Żłobka nr 73 
i do Żłobka nr 74  
 
29 listopada 2022 r. – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych  

− Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia. 

− Prosimy o sprawdzenie swojej poczty mailowej oraz komunikatów pojawiających się w 
Systemie rekrutacji.  

 
29 listopada – 5 grudnia 2022 r. do godz. 23:59 – potwierdzenie woli zapisu dziecka do Żłobka nr 73 
i do Żłobka nr 74 

− Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki będzie odbywało się drogą elektroniczną. W 
celu potwierdzenia należy odesłać stosowną informację zwrotną mailową do Żłobka na 
adres: zlobek73@zlobki.waw.pl lub zlobek74@zlobki.waw.pl   

− 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.  

 
29 listopada – 13 grudnia 2022 r. – weryfikacja dokumentów i podpisywanie umów o korzystanie z 
usług żłobka 

− Prosimy o ustalenie z kierownikiem Żłobka terminu weryfikacji dokumentów 

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

− W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka dokumentów 
przyjmuje się, że odpowiednio rodzic, rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego 
warunku lub kryterium nie spełniają.  

− Po pomyślnej weryfikacji dokumentów, zostanie zawarta umowa o korzystanie z usług Żłobka 
nr 73 i do Żłobka nr 74. Status wniosku o przyjęcie dziecka do placówki zmieni się z 
„zakwalifikowany” na „przyjęty”.  

 
14 grudnia 2022 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych 
 
od 7 grudnia 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca 

− Wysyłanie komunikatów systemowych do rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na 
pozostałe wolne miejsca.  

 
 

 
* Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany terminu uruchomienia Żłobka 

• uruchomienia tylko części grup 

• zmiany terminu rekrutacji  
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