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1. Wypełnianie wniosku 

Aby wypełnić wniosek w systemie należy kliknąć w zakładkę Wypełnij wniosek 

na stronie https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/ 

 

Następnie aby założyć nowe konto należy wybrać Wypełnij wniosek. 

Wyświetli się formularz umożliwiający wprowadzenie Danych dziecka. 

 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/


Prosimy wypełnić wszystkie pola opisane pogrubioną czcionką. Proszę zwrócić 

szczególną uwagę na pole z adresem email w sekcji Dane matki/ojca/opiekuna 

prawnego. W dalszej części wniosku będzie możliwość wybrania jednego z 

wprowadzonych adresów email do kontaktu, na który wysyłane będą przez 

system powiadomienia dotyczące rekrutacji. 

 

Po wypełnieniu pierwszej strony wniosku należy przejść do drugiej zakładki 

umożliwiającej wybór preferencji. W tym celu należy kliknąć w Preferencje lub 

w strzałkę umożliwiającą przejście do następnej zakładki.  

 

Na liście preferencji będą dostępne tylko i wyłącznie te placówki, które posiadają 

w swojej ofercie odpowiednią grupę wiekową dla dziecka na dzień 1.09.2018 r. 



 

Aby wybrać placówkę należy nacisnąć przycisk Wybierz. 

Wybraną omyłkowo preferencję można usunąć korzystając z symbolu . 

Korzystając ze strzałek możecie Państwo również zmienić kolejność preferencji. 

 

Po wskazaniu wybranych preferencji (maksymalnie można wybrać 3 placówki) 

należy przejść do kolejnej sekcji zatytułowanej Informacje o dziecku. 



 

Wyświetli się formularz umożliwiający wpisanie kolejnych wymaganych na 

wniosku danych. Pola obowiązkowe również zostały nazwane pogrubioną 

czcionką. 

 

W rekrutacji terminowej system automatycznie uzupełnia Deklarowaną datę 

objęcia dziecka opieką w żłobku na 1.09.2018 r. 

Po uzupełnieniu sekcji z Informacją o dziecku należy przejść do sekcji Zakończ. 



 

W sekcji Zakończ mają Państwo możliwość wprowadzenia hasła do konta (hasło 

musi spełniać normy bezpieczeństwa tzn. składać się z minimum 8 znaków, 1 

wielkiej litery, 1 cyfry i 1 znaku specjalnego) jak również wybrania adresu email 

do kontaktu z wcześniej wprowadzonych na wniosku. 

Po zaznaczeniu, że zapoznaliście się Państwo z oświadczeniami jak również 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można zapisać wniosek 

korzystając z przycisku Zapisz. 

Tak wypełniony elektronicznie wniosek automatycznie trafia do żłobków z 

wszystkich preferencji.  

 

1.1. Logowanie na konto 

Aby zalogować się na swoje konto należy wybrać na stronie: 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/ zakładkę Zaloguj lub zakładkę Wypełnij 

wniosek i skorzystać z przycisku Zaloguj się. 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/


 

Wyświetli się formularz umożliwiający wprowadzenie nazwy użytkownika 

(unikalny ciąg cyfr) jak również hasła. 

 

Jeżeli Państwo zapomnicie nazwę użytkownika lub hasło proszę skorzystać z 

funkcji systemu umożliwiającej przypomnienie Nie pamiętam loginu / Nie 

pamiętam hasła. 

Wyświetli się wówczas formularz do uzupełnienia w którym zawsze trzeba podać 

adres email wskazany do kontaktu i PESEL lub dane dziecka w zależności, które 

dane były podane na wniosku. 



 

 

1.2. Edycja wniosku 

W celu edycji wniosku należy po zalogowaniu się na swoje konto kliknąć w 

zakładkę Moje konto, a następnie w słowo Zmień. 

 



Wyświetli się wówczas Państwa wniosek, z możliwością edycji każdych zakładek. 

 

Do dokonaniu zmian na wniosku należy wybrać zakładkę Zakończ i po 

ponownym zaznaczeniu, że zapoznaliście się Państwo z oświadczeniami jak 

również wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można zapisać 

wniosek korzystając z przycisku Zapisz. 

 

 

 

1.3. Zmiana hasła do konta 

Aby zmienić hasło należy po zalogowaniu się na swoje konto kliknąć w zakładkę 

Moje konto, a następnie kliknąć w przycisk Zmień hasło. 



Pojawi się formularz umożliwiający zmianę hasła. 

 

Po wprowadzeniu nowego hasła należy zmiany potwierdzić przyciskiem Zmień. 

 

1.4. Usunięcie wniosku 

Aby całkowicie usunąć wniosek z systemu należy po zalogowaniu się na swoje 

konto kliknąć w zakładkę Moje konto, a następnie kliknąć w słowo Usuń 



 

Wyświetli się ostrzeżenie czy na pewno usunąć wniosek. 

 

Po potwierdzeniu Państwa wniosek zostanie całkowicie usunięty z systemu. 

Jeżeli Państwo będziecie chcieli wypełnić nowy wniosek, wówczas zostanie 

założone nowe konto.  


