ZARZĄDZENIE NR ... ~.1~.. /19
PREZYDENTA WROCLAWlA
z dnia ...i.LCf!\:91:!.S~ ..... 2019 r.
w sprawie szczegółowego harmonogramn rekrntacji do

żłobków wchodzących

w

skład

Wrocławskiego Zespołn Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez
gminę Wrocław

na rok żłobkowy 2019/2020

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz§ I ust. 2 zarządzenia nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego
2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących
w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi
przez gminę Wrocław, zarządza się, co następuje:
harmonogram rekrutacji do żłobków wchodzących
w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi
przez gminę Wrocław, zwanych dalej żłobkami, na rok żłobkowy od dnia I września 2019 r. do dnia
31 sierpnia 2020 r.

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowy

§ 2. W okresie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. rekrutacja w systemie
elektronicznym, odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji, o którym mowa w § 4, zwanym
dalej harmonogramem.
§ 3. I. W systemowej kwalifikacji, na rok żłobkowy, o którym mowa w§ I, uczestniczą dzieci
urodzone od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 13 kwietnia 2019 roku.
2. W okresie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. możliwość składania oraz edytowania
wniosków w systemie elektronicznym będzie ze względów organizacyjnych i technicznych czasowo
ograniczona, co określono w harmonogramie rekrutacji.
3. Sposób naliczania punktów za czas oczekiwania:
1) od dnia 6 czerwca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. naliczanie punktów za czas oczekiwania
zostanie wstrzymane według stanu z dnia 6 czerwca 2019 r.;
2) automatyczna kwalifikacja kandydatów przez system zostanie dokonana dla wszystkich
wniosków uczestniczących w rekrutacji według stanu na pierwszy dzień wstrzymania naliczenia
punktów;
3) w dniu IO lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania za okres od dnia 6 czerwca 2019 r. do dnia
9 lipca 2019 r. zostaną zaktualizowane dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane i będą
uczestniczyły w rekrutacji ciągłej, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 464/19
Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz
żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław;
4) od dnia IO lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania będą naliczane zgodnie z zasadami
określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w pkt 3.
4. Data, o której mowa w§ 4 ust. 15 zarządzenia nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego
2019 r., dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji na miejsca w żłobkach w roku 2019/2020,
zostanie w systemie informatycznym zmieniona na dzień I września 2019 r.
5. Po zmianie daty, o której mowa w ust. 4, system informatyczny zaktualizuje pozycje wniosków
oczekujących w żłobkach w poszczególnych grupach wiekowych.

§ 4. Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji dzieci na dzień I
L.p.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

Etap procesu rekrutacji
i oois działań
Pierwsza przerwa technicmo-organizacyjna
Przerwa dla rodziców - wynikająca z aktualizacji
danych w systemie informatycznym, w tym m.m.
wprowadzenia nowych żłobków, informacji o
żłobkach, aktualizacji grup wiekowych w żłobkach,
przen1es1enia dzieci kontynuujących opiekę do
docelowvch grup wiekowych.
Informacja o aktualnej ofercie żłobków na rok
2019/2020
Zamieszczenie informacji na stronach:
https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl
wzz.wroc.pl
bip.um.wroc.pl
www.wroclaw.pl/zlobki
Udostępnienie systemu dla rodziców
Możliwość składania

wniosków oraz dokonywania
zmian w złożonych wnioskach przez
rodziców/prawnych opiekunów, wybory żłobków
Druga przerwa technicmo-organizacyjna

Przerwa dla rodziców i żłobków- w celu dokonania
systemowej kwalifikacji dzieci na miejsca w żłobkach;
sprawdzenie poprawności działania algorytmów I
wyników kwalifikacji na dzień I września 2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji na dzień I września
2019 r.
Wysłanie
komunikatów
systemowych
do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z informacją
o kwalifikacji dziecka i terminie dostarczenia do
żłobka wydrukowanego z systemu wniosku wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
dotyczących
Publikacja
informacji
progów
żłobkach
punktowych
w
poszczególnych
po przeprowadzonej kwalifikacji dzieci - wg stanu
punktacji uzyskanej na dzień 6 czerwca 2019 r.
Udostępnienie

7.

września

2019 r. do

żłobków

Termin

6 maja- 21 maja 2019 r.

22 maja 2019 r.

22 maja - 5 czerwca 2019 r.

6 czerwca - 25 czerwca 2019 r.

25 czerwca 2019 r.

25 czerwca 2019 r.

systemu dla rodziców i żłobków

Składanie przez rodzicó\.v/prawnych opiekunóv.r dzieci
zakwalifikowanych
do
żłobka
wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów,
o których mowa w § 3 zarządzenia nr 464119
Prezydenta Wrocławia, wstępne przyjęcie dzieci
do żłobków. Składanie nowych wniosków, możliwość
edycji wniosków, które nie zostały zakwalifikowane i
dalej uczestniczą w rekrutacii.

25 czerwca - 4 lipca 2019 r.

8.

Podpisywanie umów o

świadczenie usług żłobka

do 15 lipca2019r.

Trzecia przerwa techniczno-organizacyjna
9.

10.

Zamknięcie

systemu dla rodziców i żłobków w celu
przestawienia systemu na tryb rekrutacji cia<!łei
Uruchomienie rekrutacji ciągłej
Otwarcie systemu dla rodziców i żłobków

5 lipca - 9 lipca 2019 r.

9 lipca 2019 r.

§ 5. I. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wrocławskiego Zespołu Żłobków
i Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw
Społecznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

