
Dyżury wakacyjne Szkoła Podstawowa nr 63  
im. Zawiszy Czarnego 

Warszawa ul. Płocka 30 
»Turnus I (2 lipca - 13 lipca) 

 

od 16 kwietnia 2018 

do 14 maja 2018 

(do godz. 15:00) 

Składanie przez rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola wniosku o 

wydanie hasła dostępu do konta dziecka w 

SYSTEMIE zapisu na dyżury wakacyjne: 

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji 

muszą otrzymać nowe hasła 

wygenerowane 

z systemu przez dyrektora 

przedszkola/szkoły, 

* dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do 

przedszkoli i szkół podstawowych 

korzystają 

z hasła do systemu rekrutacyjnego. 

30 kwietnia 2018 

(godz. 9.00) 

Uruchomienie SYSTEMU zapisów na 

dyżury wakacyjne 

 
od 30 kwietnia 2018 

(od godz. 9.00) 

do 14 maja 2018 

(do godz. 15.00) 

Uruchomienie dla rodziców możliwości 
logowania się do systemu zapisów na 
dyżury wakacyjne, 

uzupełnienia/poprawienia danych i 

wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka na 

dyżur wakacyjny 

 
od 30 kwietnia 2018 

(od godz. 9.00) 

do 15 maja 2018 

(do godz. 17.00) 

Złożenie wniosku o przyjęcie na dyżur 
wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej 
na pierwszej pozycji w pierwszym z 
wybranych turnusów tzw. dyżurującym 
przedszkolu/szkole 
pierwszego wyboru. 

od 30 kwietnia 2018 
(od godz.9.00) 

do 16 maja 2018 

(do godz. 14.00) 

Potwierdzanie wniosków w SYSTEMIE 
przez dyżurujące przedszkole/szkołę 
pierwszego wyboru lub 

przedszkole/szkołę do której dziecko 

aktualnie uczęszcza. 

16 maja 2018 

(do godz. 14.00) 

Zamknięcie przez dyrektora etapu 

składnia i potwierdzania wniosków 

od 17 maja 2018 

(od godz. 8.00) 

do 18 maja 2018 

(do godz. 14.00) 

Ustalenie przez dyrektora 

przedszkola/szkoły kolejności przyjęć na 
dyżur wakacyjny 

18 maja 2018 

(do godz. 14.00) 

Zamknięcie przez dyrektora 

przedszkola/szkoły etapu ustalania 

kolejności przyjęć 

25 maja 2018 

(od godz. 08.00 

do godz. 12.00) 

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci 
zakwalifikowanych do dyżurującego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego 



25 maja 2018 

godz. 13.00 (piątek) 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy dzieci zakwalifikowanych na 

dyżur wakacyjny 

25 maja 2018 
godz. 14.00 

Opublikowane wykazu wolnych miejsc w 
dyżurujących przedszkolach/oddziałach 
przedszkolnych 

 
od 25 maja 2018 

do 15 czerwca 2018 

Potwierdzanie przez rodziców woli 
zapisu na dyżur wakacyjny 
do przedszkola/szkoły, do której dziecko 
zostało zakwalifikowane 
- potwierdzeniem woli zapisu jest 
wniesienie opłaty za żywienie w 
okresie dyżuru, terminie 21 dni od 
dnia opublikowania list dzieci 

zakwalifikowanych na dyżur 

wakacyjny 

od 25 maja 2018 

do 19 czerwca 2018 

(do godz. 15.00) 

Wprowadzenie do SYSTEMU informacji o 
potwierdzeniach woli zapisu 

(wniesionych opłatach) 

od 25 maja 2018 

(od godz. 14.00) 

do 19 czerwca 2018 

(do godz. 14.00) 

Wprowadzenie do SYSTEMU danych 
dzieci przyjętych na wolne miejsca w 

dyżurujących przedszkolach/oddziałach 

przedszkolnych 

19 czerwca 2018 
(do godz. 15.00) 

Zamknięcie przez dyrektora 

przedszkola/szkoły etapu potwierdzania 

woli zapisu 

od 20 czerwca 2018 

(od godz. 8.00) 

do godz.12.00) 

Pobranie z SYSTEMU listy dzieci 

przyjętych do dyżurującego 

przedszkola/szkoła 

20 czerwca 2018 

godz. 13.00 

(środa) 

Podanie do publicznej wiadomości 
listy dzieci przyjętych na dyżur 

wakacyjny 

20 czerwca 2018 
godz. 14.00 

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o 
wolnych miejscach w dyżurujących 

przedszkolach/szkołach 

 
od 20 czerwca 2018 

(od godz. 14:00) 

Wprowadzenie do SYSTEMU (przez 

dyrektora przedszkola/szkoły) danych dzieci 
przyjętych na wolne miejsca w 

dyżurujących przedszkolach/oddziałach 

przedszkolnych 



 

Uwaga! 

Zgodnie z zasadami rekrutacji na dyżur wakacyjny potwierdzeniem woli 

uczęszczania na dyżur wakacyjnym na danym turnusie, gdzie dziecko 

zostało zakwalifikowane,  jest  uiszczenie   przez   rodzica   w   terminie 

od 25 maja do 20 czerwca opłaty za żywienie. 

Po uiszczeniu przez rodzica opłaty za żywienie, należy potwierdzić taką 

informację w systemie. Na podstawie listy kandydatów, którzy uiścili 

opłatę i została ona potwierdzona w systemie, zostaną utworzone listy 

kandydatów przyjętych na dyżur wakacyjny. 

Brak opłaty za żywienie w określonym terminie jest jednoznaczne     

z rezygnacją z miejsca na dyżurze wakacyjnym w danym turnusie. 

Aby potwierdzić wpłatę w systemie proszę wybrać zakładkę „Menadżer 

placówki” 


