
Rekrutacja do Żłobka Fundacji Familijny Poznań odbywa się przez system elektroniczny 
Nabór-Żłobki 

ZASADA REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA 

1. Warunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest: 

1. zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich 
akceptacja. 

2. wypełnienie wniosku: 

 w formie elektronicznej na stronie  https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/  

bądź 

 w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w żłobku) 

3. dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku do 
żłobka I preferencji 

  

UWAGA 

Rekrutacja do żłobka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym. Nabór w czerwcu związany 
jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli, co umożliwia 
zaproponowanie Państwu większej liczby wolnych miejsc w ww. placówce. 

Miejsce na liście oczekujących wskazane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, 
gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc 
planowych. 

2. Instytucjonalną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci: 

- które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy, 

- których rodzice/ opiekunowie prawni są osobami niepełnosprawnymi 

- mieszkające w Poznaniu, 

- w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z rodzin wielodzietnych i posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności. 

3. Etapy składania wniosku elektronicznego: 

1) Zapoznanie się z informatorem o żłobkach dostępnym na stronie 

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/ 

2) Wskazanie maksymalnie trzech preferowanych placówek. 

3) Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone 

gwiazdką). 

4) Zatwierdzenie wprowadzonych danych. 

5) Wydrukowanie wygenerowanego automatycznie dokumentu zawierającego identyfikator. 

6) Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki pierwszej preferencji. 

7) Odebranie podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

 

Uwaga! 

Rodzic może wypełniać zgłoszenie w wersji elektronicznej wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która 

zostanie wydrukowana, podpisana i złożona w placówce I preferencji. Pozostałe zgłoszenia zostaną 

automatycznie usunięte z systemu. 

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/


W przypadku konieczności edycji złożonego już wniosku (np. zmiana preferencji żłobków) 

należy kontaktować się ze żłobkiem I preferencji, który jest administratorem wniosku. 

Od stycznia 2018 roku istnieje możliwość, aby dziecko zostało przyjęte do żłobka i jednocześnie 

oczekiwało na przyjęcie do innego żłobka lub innego oddziału tego samego żłobka. 


