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1.

Logowanie

Aby wypełnić wniosek w systemie należy najpierw zalogować się na stronie
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek korzystając z rządowego systemu
Login.gov.pl.

Po przejściu na kolejną stroną można wybrać logowanie poprzez Profil Zaufany,
e-dowód, bądź mojeID.

Jeśli zostanie wybrane logowanie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego należy
wpisać w odpowiednie pola swoje dane (podobnie jak w przypadku logowania np.
na Internetowe Konto Pacjenta).

Po pierwszym logowaniu za pomocą Login.gov.pl zostaniemy poproszeni o
podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje o przebiegu
rekrutacji.

1.1. Moje konto, dodawanie istniejącego wniosku do konta
i wypełnianie nowego podania
W kolejnym kroku będziemy mogli dodać istniejący już wniosek złożony jeszcze
przed możliwością logowania za pomocą Login.gov.pl.

Gdy klikniemy na przycisk Dodaj istniejący wniosek do konta otworzy się
nam nowe okno:

W odpowiednie pola musimy wpisać dane, które służyły nam do tej pory do
logowania.
Istniejący już wniosek zostanie „przeniesiony” do konta z logowaniem przez
Login.gov.pl.
Jeśli jednak nie mamy wniosku, bądź chcemy dodać kolejny, wybieramy opcję
Nowe podanie.

Zapoznanie się z regulaminem, harmonogramami, klauzulą informacyjną należy
potwierdzić zaznaczając odpowiednie pola. Podobnie należy oświadczyć, że
dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom.

Dopiero zaznaczenie wszystkich oświadczeń spowoduje aktywowanie przycisku
DALEJ i będzie można przejść do wypełnienia wniosku.

Wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia.
Data urodzenia dla dzieci z numerem PESEL zostanie dodana automatycznie.
Dla dzieci, które nie posiadają numeru PESEL, należy zaznaczyć Dziecko nie
posiada numeru PESEL
i wprowadzić Serię i numer paszportu/dokumentu tożsamości oraz datę
urodzenia dziecka.

Dziecko, którego oboje rodziców nie zamieszkuje w Warszawie, może ubiegać się
o przyjęcie jedynie
w żłobkach projektowych nr 3 PROJEKT UE, 40 PROJEKT UE, 70 PROJEKT UE, 71 PROJEKT
UE i 72 PROJEKT UE.
Po wypełnieniu zakładki Dane dziecka, należy przejść do zakładki Wybrane
żłobki.

Korzystając z okna wyszukiwania, mogą Państwo znaleźć placówki z wybranej
dzielnicy.
W tym celu w oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę dzielnicy.

Następnie należy wybrać z dostępnej listy maksymalnie 3 placówki.
Aby wybrać placówkę należy kliknąć w zieloną ikonę WYBIERZ w kolumnie
Akcja.

Kolejność wybranych preferencji można zmienić korzystając ze strzałek
Aby usunąć błędnie wybraną placówkę należy skorzystać z symbolu

.
.

Przy każdej placówce system automatycznie wskazuje grupę wiekową dla dziecka
na dzień daty objęcia opieką.
Po wskazaniu preferencji należy przejść do zakładki Informacje o dziecku

Wszystkie pytania są oznaczone czerwoną gwiazdką i wymagają odpowiedzi.
Jeżeli Państwo wskażecie odpowiedź ODMAWIAM, system nie naliczy punktów za
dane kryterium.
Po wypełnieniu Informacji o dziecku należy przejść do zakładki Informacje o
rodzicach

Po uzupełnieniu wszystkich zakładek we wniosku należy przejść do ostatniej
zakładki Zakończ.
Po zaznaczeniu, że zapoznaliście się Państwo z oświadczeniami jak również
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można zapisać wniosek
korzystając z przycisku Zapisz.

Na podany przez Państwa adres email zostanie wysłany link aktywacyjny (ważny
przez 7 dni).

Po kliknięciu w link aktywacyjny otworzy się okno z drugim stopniem aktywacji
konta.

W tym miejscu należy wprowadzić datę urodzenia dziecka podaną na wniosku
i kliknąć przycisk Wyślij.
System poinformuje, że konto i wniosek użytkownika zweryfikowano pomyślnie.

Po wybraniu Moje konto zobaczymy złożone już wnioski.

Klikając Wybierz akcję rozwinie się pole wyboru, w którym zawsze są opcje
Edytuj oraz Usuń.

Gdy zbliżać się będzie termin ważności wniosku pole wyboru zostanie uzupełnione
o opcję Przedłuż ważność wniosku.

Wybierając akcję Edytuj 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.

1.2. Usunięcie wniosku
Aby całkowicie usunąć wniosek z systemu należy po zalogowaniu się na swoje
konto kliknąć w zakładkę Moje konto, a następnie wybrać Wybierz akcję,
kolejno należy wybrać w słowo Usuń.

Wyświetli się ostrzeżenie czy na pewno usunąć wniosek.

Po potwierdzeniu Państwa wniosek zostanie całkowicie usunięty z systemu.

