
Poradnik wypełniania wniosku w systemie elektronicznego naboru do
Żłobka Miejskiego.

Drogi Rodzicu! 

Zanim rozpoczniesz wypełnianie wniosku zapoznaj się z Regulaminem zapisów 
elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego oraz kryteriami punktowymi 
opublikowanymi na stronie internetowej żłobka.

• Otwórz stronę internetową żłobka Miejskiego
• Otwórz zakładkę zapisy. 
• Kliknij przycisk „REJESTRACJA”.
• Przeczytaj i zaakceptuj regulamin e-zapisów (inaczej nie zostaniesz 

dopuszczony do złożenia wniosku). 
• Podaj dokładne dane wymagane przez system (system sygnalizuje pola 

obowiązkowe, ma wbudowane również mechanizmy weryfikacyjne 
służące np. sprawdzeniu poprawności wpisanego numeru PESEL) 

• Wybierz preferowany Oddział Żłobka Miejskiego, do którego chciałabyś 
(chciałbyś) aby uczęszczało Twoje dziecko oraz (opcjonalnie zależnie od 
zasad obowiązujących w danym mieście) Oddziały rezerwowe (zastanów 
się dobrze, ponieważ po dokonaniu wyboru, zmiany w tym zakresie nie 
będą uwzględniane, tak, aby nie dezorganizować list wniosków w 
poszczególnych placówkach). 

• Wskaż oczekiwaną datę przyjęcia (najwcześniejszą datą może być data 
bieżąca - dzień wypełnienia wniosku, najpóźniejszą - dzień w którym 
dziecko ukończy 3 lata).

• Dokładnie przeanalizuj i zaznacz prawidłowo kryteria punktowe na dzień 
złożenia wniosku. Jeśli masz wątpliwości jak należy rozumieć np. 
definicję rodzica samotnie wychowującego dziecko lub 
niepełnosprawnego - zapoznaj się z definicjami ustawowymi, 
opublikowanymi pod wnioskiem lub zadzwoń do administracji Żłobka 
Miejskiego lub Kierownika danego Oddziału - chętnie pomożemy.

• Wypełnij dane osoby składającej wniosek. Pamiętaj, że te dane 
umożliwiają nam sprawny kontakt z Tobą, dlatego sprawdź poprawność 
adresu e-mail czy numeru telefonu. 

• Wpisz swoje hasło do logowania (ma to być wymyślona przez Ciebie i 
tylko Tobie znana kombinacja co najmniej 8 znaków wśród których musi 
być co najmniej jedna duża i jedna mała litera oraz co najmniej jedna 
cyfra). Hasło będzie znane jedynie Tobie, lecz jeśli z jakichkolwiek 
powodów zapomnisz hasła lub je zagubisz - możesz po podaniu numeru 
PESEL dziecka i swojego adresu e-mail uzyskać nowe hasło nadane przez
system, które umożliwi Ci dostęp do wniosku oraz wprowadzenie nowego
indywidualnego hasła. 

• Potwierdź zgodność danych (możesz zamknąć stroną internetową)
• Na Twój adres podany we wniosku zostanie przesłany e-mail z prośbą o 

weryfikację danych. Samo otrzymanie e-maila NIE jest równoznaczne z 
przyjęciem wniosku w systemie. Koniecznie kliknij w link weryfikujący. 

• Wniosek pojawi się w systemie ze statusem NOWY.
• Wydrukuj wniosek, podpisz go i w ciągu 7 dni od daty wypełnienia 

wniosku w Internecie udaj się z nim do Kierownika preferowanego 



Oddziału (jeśli nie masz drukarki lub... zabrakło Ci tuszu, wniosek 
możesz też wydrukować i podpisać w Oddziale lub Administracji Żłobka 
Miejskiego). 

• Pamiętaj: Nie dochowanie terminu złożenia wniosku w Oddziale będzie 
skutkowało usunięciem wniosku z systemu. 

• Po weryfikacji Kierownik Oddziału Żłobka zmieni status wniosku na 
AKTYWNY - od tej chwili Twój wniosek jest brany pod uwagę w systemie 
e-naboru. 

• Pamiętaj: co trzy miesiące system za pomocą wysłanego e-maila poprosi 
Cię o weryfikację danych - przeprowadź tę operacją jak najszybciej - 
brak zwrotnej informacji od Ciebie spowoduje zablokowanie a potem 
usunięcie wniosku z listy. W trakcie weryfikacji musisz zalogować się do 
systemu za pomocą hasła, jakie podałeś przy składaniu wniosku, 
przejrzeć i skorygować dane a następnie zatwierdzić wniosek. 

• W przypadku jakichkolwiek zmian związanych z kryteriami punktowymi - 
wprowadź jak najszybciej aktualne dane (możesz zrobić to w dowolnym 
momencie - nie czekaj na wezwanie do weryfikacji). Pamiętaj również, że
podanie nieprawdziwych albo nieaktualnych danych może być odebrane 
jako próba poświadczenia nieprawdy z grożącymi za to konsekwencjami 
karnymi. 

• Pamiętaj, przed przyjęciem dziecka Kierownik Oddziału ma prawo 
zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie niektórych kryteriów 
(np. potwierdzenia zamieszkania na terenie danego miasta, 
potwierdzenia zatrudnienia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
oświadczania o korzystaniu z pomocy MOPS oraz konieczności objęcia 
dziecka opieką żłobkową). Stwierdzenie nieprawidłowo podanych danych 
może skutkować powtórnym przeliczeniem punktacji a co za tym idzie 
pozycjonowaniem wniosku na właściwej pozycji. 

• W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami – dane na stronie www w
zakładce kontakt


