Elektroniczny system
wspomagający proces
rekrutacji do żłobków

Szanowni Państwo,
w części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny
do wybranych żłobków. Wypełniony wniosek podlega weryfikacji przez żłobek pierwszego
wyboru (tj. żłobek wskazany na 1-szym miejscu listy preferencji). Żłobek pierwszego wyboru
zatwierdza wniosek w systemie.
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Wymagania techniczne przeglądarek internetowych:
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe:
• Google Chrome http://www.google.pl/chrome/
• Firefox w wersji 50 lub nowszej - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę w systemie.
Przed rozpoczęciem pracy należy zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji.

Strona elektronicznego systemu rekrutacji
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełnić na stronie elektronicznego systemu
rekrutacyjnego, który jest dostępny pod adresem https://gdynia-zlobki.nullo.pl
Strona logowania umożliwia:
•
•

Rejestrację wniosku, część „Zarejestruj się”,
Sprawdzenie, czy też poprawienie danych we wniosku już wprowadzonym do systemu, opcja
„Zaloguj się”. Do zalogowania się wymagany jest login kandydata oraz hasła, które są
wprowadzane przez rodzica/opiekuna prawnego podczas rejestracji wniosku.

W menu głównym, znajdującym się po lewej stronie ekranu znajdują się niezbędne informacje oraz
terminy rekrutacji.
•
•
•

Pozycja „Informator o ofercie” umożliwia zapoznanie się ofertą edukacyjną żłobków biorących
udział w elektronicznej rekrutacji.
Pozycja „Zasady naboru” umożliwia zapoznanie się z zasadami rekrutacji do żłobka.
W ostatniej pozycji „Pliki do pobrania, instrukcje” zamieszczone są instrukcje dotyczące
wprowadzania danych do systemu.
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Jak wypełnić elektroniczny wniosek do żłobka?
Za pomocą panelu „Zarejestruj się” mogą Państwo wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka. Po
zapisaniu formularza w systemie zostaje utworzone konto kandydata.
Aby wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie do żłobka należy wykonać następujące kroki:
Krok 1: Wprowadzanie numeru PESEL, imienia i nazwiska dziecka
Proszę wpisać numer PESEL, Imię i Nazwisko kandydata, następnie kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

Uwaga!
Rekrutacja dzieci do żłobka prowadzona jest na dzień 1 września 2022 r. Na podstawie
wprowadzonego numeru PESEL dziecka system wyświetla grupy zgodne z wiekiem dziecka.
Uwaga!
Jeżeli dziecku nie nadano numeru PESEL lub system informuje o błędnym numerze PESEL,
samodzielne wypełnienie elektronicznego formularza zapisu jest niemożliwe. Proszę zgłosić się do
siedziby żłobka.
Krok 2: Dane kandydata
Proszę wpisać dane kandydata, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych
przyciskiem „Dalej”
Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie
przepuści Państwa do następnego kroku.
Uwaga!
W rekrutacji do żłobków mogą brać udział tylko dzieci zamieszkałe w Gdyni.
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Krok 3: Dane rodziców/opiekunów prawnych
Proszę uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, następnie przejść do kolejnego kroku
wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.
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Uwaga!
Jeżeli adres zamieszkania
rodziców/opiekunów prawnych jest taki
sam jak dziecka, nie trzeba wpisywać go
ponownie, wystarczy nacisnąć przycisk
„Kopiuj adresy z danych dziecka”.

Krok 4. Dodatkowe informacje
W panelu dodatkowych informacji mogą Państwo wprowadzić informacje dotyczą wyboru żłobka
niepublicznego w przypadku braku kwalifikacji do wybranych żłobków publicznych.
W tym celu z rozwijalnej listy, proszę wybrać jeden ze żłobków, a następnie proszę kliknąć przycisk
„Dalej”.

Asseco Data Systems

assecods.pl

6

Krok 5: Wybór placówki
Proszę wybrać żłobek/żłobki do którego chcą Państwo zapisać dziecko. W tym celu należy z listy
„Placówka” wybrać interesujący Państwa żłobek. Po wybraniu żłobka system automatycznie dopasuje
grupę rekrutacyjną zgodną z wiekiem dziecka. Proszę nacisnąć „Dodaj”.
Uwaga!
Na liście preferencji można wskazać maksymalnie dwa żłobki. Żłobki należy wskazać w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych.
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Po dodaniu żłobka/żłobków proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem
„Dalej”
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Krok 6: Kryteria naboru
Proszę zaznaczyć kryteria, które spełnia kandydat, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania
danych przyciskiem „Dalej”

Krok 7: Pouczenia
Proszę zapoznać się z pouczeniami, następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych
przyciskiem „Dalej”.
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Krok 8: Panel podsumowania
Proszę sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.
Uwaga!
Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany wprowadzonych danych, proszę skorzystać z odpowiedniego
przycisku „Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania
wniosku.
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Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”
Krok 9: Wprowadzanie loginu i hasła do konta
Proszę ustawić login oraz hasło dostępowe do systemu, następnie proszę nacisnąć „Zapisz”.
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Uwaga!
Login powinno spełniać 4 warunki:
•

składać się z co najmniej 8 znaków,

•

zawierać wyłącznie litery i cyfry

Hasło powinien spełniać warunki:
•

składać się z co najmniej 8 znaków,

•

zawierać przynajmniej jedną wielką literę,

•

zawierać przynajmniej jedną małą literę

•

zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !, ?).

Login i Hasło będzie służyło do zalogowania się do systemu po zakończeniu rejestracji wniosku.
Po zapisaniu wniosku w panelu podsumowania zostaje utworzone konto kandydata. Jeśli przerwali
Państwo proces wprowadzania wniosku na którymś z kroków wypełniania wniosku wówczas konto
kandydata nie zostało utworzone, należy ponownie rozpocząć proces rejestracji wniosku.
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Edycja danych we wniosku
Wniosek można edytować tylko i wyłącznie jeśli wniosek posiada status „Niepotwierdzony”. Jeśli
wniosek został zatwierdzony przez żłobek, wówczas edycja wniosku w części publicznej jest nie
możliwa. Zgodnie z zasadami rekrutacji wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia
pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w żłobku
pierwszego wyboru.

Status wniosku

Usuń konto
Rodzic/opiekun prawny, który założył konto dziecka w rekrutacji do żłobków poprzez rejestrację
wniosku może usunąć założone konto. Możliwość usunięcia konta dostępna jest tylko wniosków
niepotwierdzonych przez żłobek 1-szego wyboru.
Aby usunąć konto należy zalogować się na konto dziecka korzystając z panelu Zaloguj się.
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Po zalogowaniu się w meny będzie widoczna zakładka Usuń konto.

Po kliknięciu Usuń konto należy potwierdzić operację usunięcia konta naciskając przycisk OK.

Po usunięciu konta zostanie wyświetlony komunikat „Zakończono pomyślnie. Usunięto z systemu
dane dla peselu ...”

Asseco Data Systems

assecods.pl

14

Uwaga!
Jeśli wniosek został potwierdzony przez żłobek pierwszego wyboru wówczas operacja usunięcia
konta jest nie możliwa. Przy próbie usunięcia konta dziecka, którego wniosek został potwierdzony
przez żłobek pierwszego wyboru zostanie wyświetlony komunikat „Uwaga! Dane zarejestrowane w
systemie zostały potwierdzone, w celu usunięcia danych, proszę o kontakt z administratorem
danych, czyli placówką wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji”.

Wyniki rekrutacji
Ogłoszenie list dzieci wstępnie zakwalifikowanych do żłobka nastąpi zgodnie z terminarzem
rekrutacji. Rodzic/opiekun prawny będzie mógł się zapoznać z wstępnymi wynikami rekrutacji:
•
•

logując się na swoje konto w systemie rekrutacji (panel „Zaloguj się”),
logując się na swój adres e-mail, który został podany we wniosku.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia
powinien w terminie max. 10 dni od dnia ogłoszenia list dzieci wstępnie zakwalifikowanych złożyć
w placówce kwalifikacji dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, które zostały
zaznaczone w systemie rekrutacji podczas rejestracji wniosku.

Utracony login/hasło do konta na stronie publicznej
Jeżeli zapomnicie Państwo loginu/hasła, należy:
•
•
•

użyć przycisku „zapomniałem hasła/login: na stronie publicznej (jeżeli w trakcie wypełniania
wniosku wprowadzony został adres email, w panelu „Dane rodziców/opiekunów prawnych”);
jeśli wniosek został potwierdzony proszę udać się do żłobka i poprosić pracowników o
wygenerowanie nowego hasła lub podanie loginu.
jeśli wniosek jest niepotwierdzony, proszę udać się do żłobka i poprosić pracowników o
wygenerowanie nowego hasła lub podanie loginu.
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