
Odblokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru do żłobków prowadzonych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz nabór w ramach projektu unijnego „Żłobek dla malucha 

szansą na powrót rodzica do pracy” 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW  

Z dniem 13.03.2019 r. po przerwie związanej ze zmianą operatora ponownie otwieramy dla Państwa 

elektroniczny system naboru do żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.  

Zasady rekrutacji, kryteria naborowe, regulamin, procedury, oświadczenia dostępne są w załącznikach 

poniżej, w systemie naboru do żłobków (w zakładce pliki do pobrania) oraz na stronach internetowych 

wszystkich żłobków w Kędzierzynie-Koźlu.  

Rodzice, którzy złożyli wnioski w poprzednim systemie naboru do żłobków powinni dokonać ich 

aktualizacji poprzez wejście na https://zlobki.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle. Następnie po 

zalogowaniu kliknąć – nie pamiętam hasła (dalej postępować zgodnie z procedurą odzyskania hasła 

zamieszoną poniżej – zrzut z ekranu). Po utworzeniu hasła do systemu należy zaktualizować dane 

według procedury aktualizacji danych zamieszonej poniżej – zrzut z ekranu. Ostateczny termin 

aktualizacji to 29.03.2019 r.  

Rodzice, którzy składają wniosek po raz pierwszy w elektronicznym systemie naboru powinni wejść 

na https://zlobki.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle. Następnie kliknąć - zgłoś kandydaturę, wpisać PESEL 

dziecka. Dalej proszę postępować zgodnie z opisami w programie naborowym.  

Jednocześnie informujemy, że również z dniem 13.03.2019 r. rusza nabór do 50 nowo 

utworzonych  miejsc w Żłobku nr 3 przy ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie-Koźlu.  

Nabór jest realizowany w  związku z przystąpieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do projektu pod nazwą  

„ŻŁOBEK DLA MALUCHA SZANSĄ NA POWRÓT RODZICA DO PRACY”. 

 

Aby złożyć wniosek w ramach w/w projektu należy wejść 

https://zlobki.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle. Następnie kliknąć - zgłoś kandydaturę, wpisać PESEL 

dziecka. Dalej proszę postępować zgodnie z opisami w programie naborowym. Przy wyborze żłobka 

wybrać „Żłobek nr 3 UE – projekt unijny” 

Poniżej zamieszamy dla Państwa regulamin, kryteria naborowe oraz wszystkie załączniki wymagane 

przy projekcie. Dokumenty te będą również dostępne dla Państwa w plikach do pobrania 

zamieszczonych w elektronicznym systemie naboru oraz na stronach internetowych wszystkich 

żłobków w Kędzierzynie-Koźlu.  

UWAGA: RODZIC MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK W SYSTEMIE TYLKO RAZ, CO 

OZNACZA, ŻE MOŻE  ZŁOŻYC WNIOSEK W RAMACH REGULARNEJ REKRUTACJI 

DO ŻŁOBKÓW LUB BRAĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU 

UNIJNEGO POD NAZWĄ „ŻŁOBEK DLA MALUCHA SZANSĄ NA POWRÓT RODZICA 

DO PRACY”. 

RODZIC, KTÓRY CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU 

UNIJNEGO POD NAZWĄ „ŻŁOBEK DLA MALUCHA SZANSĄ NA POWRÓT RODZICA DO 

PRACY” MUSI USUNĄĆ WNIOSEK ZŁOŻONY W RAMACH REGULARNEJ REKRUTACJI 

DO ŻŁOBKÓW, PONIEWAŻ PESEL DZIECKA MOŻE BYĆ TYLKO RAZ UŻYTY W SYSTMIE 

ELEKTRONICZNEGO NABORU.  
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