
Rekrutacja na miejsca w żłobkach niepublicznych z dotacją Gminy 
Wrocław na okres opieki od 02.10.2017r. do 31.08.2018r. 

 
 

1. W ramach rekrutacji dostępnych jest 200 miejsc w żłobkach niepublicznych z 
dotacją Gminy Wrocław. 

2. Lista żłobków niepublicznych, które otrzymały dotację Gminy Wrocław na okres 
opieki 02.10.2017-31.08.2018 (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr 
25/ŻK/2017/2018 „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w 
formie żłobka”) i będą prowadziły rekrutację opublikowana jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, w zakładce „Opieka nad 
dziećmi do lat 3/Konkursy na organizację opieki/Konkurs nr 25ŻK/2017/2018” oraz 
na stronie internetowej www.wroclaw.pl, w zakładce Urząd/Żłobki.  

3. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które łącznie spełniają następujące 
warunki: 

- w dniu 02.10.2017 r. mają ukończone co najmniej 20 tygodni życia, 

- urodziły się nie wcześniej niż w dniu 01.01.2015 r., 

- mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, 

- nie dostały się do żłobka publicznego albo niepublicznego na miejsce z 
dotacją Gminy w rekrutacji przeprowadzonej w dniach od 02.06.2017 r. 
do 14.06.2017 r., co zostało potwierdzone zaświadczeniem wydanym 
przez właściwy żłobek publiczny albo niepubliczny. 

4. Rekrutacja powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi 
w zarządzeniu nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 r. „w sprawie 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład 
Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz harmonogramu rekrutacji w 2017 r.”, 
stosowanymi odpowiednio przez żłobki niepubliczne. 

5. Harmonogram rekrutacji.   

 

L.p. Zadanie Termin 

1. Przyjmowanie w żłobkach wniosków 
zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 
2017/2018. 

od 18 do 21 września 2017 r. 

2. Ogłoszenie wyników rekrutacji w 
żłobkach. 

25 września 2017 r. 

3. Podpisywanie umów z 
rodzicami/prawnymi opiekunami na 
rok żłobkowy 2017/2018 . 

Od 26 do 29 września 2017 r. 

 

6. UWAGA! „Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” składa 
się tylko w jednym żłobku. Zgłoszenie wniosku w więcej niż jednym żłobku 
skutkuje wykluczeniem z rekrutacji. 


