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Rekrutacja do
przedszkoli
i szkół podstawowych

2020

12 i 20 marca to terminy, gdy zaczyna się we Wrocławiu elektroniczna rekrutacja – najpierw do szkół podstawowych, potem – do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w podstawówkach. Na s. 12-14 również znajdziesz istotne informacje o obecnym naborze.
Najważniejsze: nie przegapić terminów na wypełnienie wniosku
w elektronicznym systemie rekrutacji i złożyć go do placówki
pierwszego wyboru. Rodzice kandydatów do klas I w szkole podstawowej powinni to zrobić do 18 marca,
a przedszkolaków do 25 marca.

Przed nimi szkolne obowiązki
Do rekrutacji do szkół podstawowych przystępują dzieci, mieszkające we Wrocławiu: 7-latki (ur. 2013)
i 6-latki (ur. 2014), które w roku
szkol. 2019/2020 realizowały wychowanie przedszkolne lub mają
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Rodzice od 12 do 18 marca powinni
złożyć w szkole I wyboru zgłoszenie
lub wniosek rekrutacyjny wraz
z wymaganymi załącznikami, wygenerowany i pobrany z systemu
elektronicznego. Kolejność zgłoszeń
w elektronicznym systemie nie ma
znaczenia.
Dzieci mają zapewnione miejsce
w szkole obwodowej – ze względu na swoje miejsce zamieszkania – i przyjmowane są do niej na
podstawie zgłoszenia, które jest też

Jak zalogować
się do systemu
elektronicznej
rekrutacji

oświadczeniem woli nauki w danej
szkole. W tym celu podczas wyboru
szkół w elektronicznym systemie
rekrutacji należy wybierać wyłącznie szkołę obwodową.
Jeśli zaś chcemy ubiegać się dla
dziecka o miejsce poza szkołą obwodową, w elektronicznym systemie rekrutacji, wypełniając wniosek, należy wskazać maks. trzy
szkoły, z czego ostatnią musi być
szkoła obwodowa, gdzie dziecko ma
zagwarantowane miejsce.
Data ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klas I w szkołach podstawowych
to 1 kwietnia, a list przyjętych –
7 kwietnia. To nie ostatnia możliwość. W terminie 15-16 kwietnia
ruszy bowiem nabór uzupełniający
do klas I w publicznych szkołach
podstawowych, które dysponować
będą wolnymi miejscami. Co ważne
– rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Rodzice od 20 do 25 marca powinni złożyć w placówce I wyboru
wniosek rekrutacyjny, wygenerowany wraz z załącznikami, podpisany i pobrany z systemu elektronicznego.
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, oprócz dostarczenia
wniosku do placówki w formie papierowej, zostanie uruchomiona
możliwość złożenia w systemie
wniosku w formie skanu/zdjęcia
bez potrzeby wizyty w placówce.
Rekomendujemy składanie wniosków w pełni w formie elektronicznej.
Placówki będą przygotowane na
zbieranie pojedynczych wniosków
w formie papierowej w zaklejonych
kopertach, aby ograniczyć zagrożenie.

Rekrutacją przedszkolną objęte są
dzieci urodzone w latach 2014-2017,

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dodawania skanów/zdjeć
wniosków wraz z załącznikami

I Logowanie po raz pierwszy
kandydat niebiorący nigdy do tej pory
udziału w rekrutacji do placówek
prowadzonych przez miasto.

II Logowanie dla kandydatów
uczęszczających do szkół/przedszkoli
prowadzonych przez miasto oraz inne
organy biorące udział w rekrutacji.

1. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl

1. Login i hasło tymczasowe do systemu
wyda Ci szkoła/przedszkole, do którego
uczęszcza Twoje dziecko.

2. Zaloguj się do systemu: Wpisz nr PESEL
oraz imię i nazwisko dziecka. Kliknij
„Wprowadź wniosek”. W następnym kroku
nadaj własne hasło do logowania. Hasło
zostanie zapisane dopiero po uzupełnieniu
i zapisaniu wniosku.

www.wroclaw.pl/rekrutacja

mieszkające we Wrocławiu, które
ubiegają się o miejsce w przedszkolu
po raz pierwszy lub chcą zmienić
placówkę. Liczbę miejsc do grup
wiekowych określają dyrektorzy
przedszkoli.

2. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl
i wprowadź otrzymane login i hasło.
3. System wymusi zmianę hasła w czasie
pierwszego logowania.

w systemie na stronie rekrutacje.
edu.wroclaw.pl
Wybrane wnioski złożone w formie
elektronicznej będą weryfikowane.
Ważne:
można
ubiegać
się
o przyjęcie dziecka do maks. trzech
przedszkoli. Rodzic wypełnia listę placówek wg swoich preferencji
(zaczyna od tej, której wybór jest najważniejszy, tj. od placówki I wyboru).
Czas
wypełnienia
wniosku
w systemie i jego złożenie w placówce I wyboru nie mają wpływu
na wynik rekrutacji.
Data ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówek) to 23 kwietnia, a list przyjętych – 4 maja.
Nabór uzupełniający do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami,
odbędzie się 15-16 czerwca. Uwaga:
także za pośrednictwem systemu
elektronicznego i na takich samych
zasadach, co rekrutacja podstawowa. Pobrany, uzupełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek
musi trafić do przedszkola I wyboru
w ww. terminie.

Placówki integracyjne
Dla dzieci mających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego są przygotowane miejsca
w oddziałach integracyjnych (patrz
wykazy na s. 12-13). Rekrutacja do
nich odbywa się w tym samym
czasie, co do oddziałów ogólnodostępnych– także za pośrednictwem
elektronicznego systemu rekrutacji.

Warto wiedzieć więcej…
Pytania w sprawie rekrutacji:
• bezpośrednio do przedszkoli
i szkół, które biorą udział
w rekrutacji
• Teleinformatycznego
Centrum Obsługi Mieszkańca:
71/ 777 77 77
w godz. 8.00-15.45
Informacji szukaj:

rekrutacje.edu.
wroclaw.pl
wroclaw.pl/edukacja
wroclaw.pl/rekrutacja

III Logowanie dla kandydatów bez nr. PESEL
posługujących się np. numerem paszportu lub karty pobytu.
Kandydat niebiorący nigdy udziału
w rekrutacji do placówek prowadzonych
przez miasto.

Kandydaci uczęszczający do szkół/
przedszkoli prowadzonych przez
miasto oraz inne organy biorące udział
w rekrutacji.

1. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl

1. Login i hasło tymczasowe do systemu
wyda Ci szkoła/przedszkole dziecka.

2. Zaloguj się do systemu: Wpisz nr paszportu/
karty pobytu, imię i nazwisko dziecka oraz datę
jego urodzenia. Kliknij „Wprowadź wniosek”.
Następnie nadaj własne hasło do logowania.
Hasło zostanie zapisane dopiero
po uzupełnieniu i zapisaniu wniosku.

3. Wypełnij wniosek w elektronicznym
systemie rekrutacji oraz wydrukuj go.

4. Wypełnij wniosek oraz wydrukuj go.

3. Wypełnij wniosek w elektronicznym
systemie rekrutacji oraz wydrukuj go.

4. Po wypełnieniu wniosku możesz
ponownie zalogować się na konto w celu
dokonania ewentualnej korekty wniosku.

5. Po wypełnieniu wniosku możesz
ponownie zalogować się na konto w celu
dokonania ewentualnej korekty wniosku.

4. Po wypełnieniu wniosku możesz
ponownie zalogować się na konto w celu
dokonania ewentualnej korekty wniosku.

Wrocław otwarty dla wszystkich

Data ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówek) w rekrutacji
uzupełniającej to 23 czerwca, a list
przyjętych – 29 czerwca

2. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl
i wprowadź otrzymane dane. System
wymusi zmianę hasła w czasie 1. logowania.
3. Wprowadź zmienione hasło. Wypełnij
wniosek, zapisz go i wydrukuj.
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria, termin
Dziecko zamieszkujące
na terenie Wrocławia
Kryterium określone ustawą
Prawo oświatowe

Oddziały przedszkolne
w podstawówkach
Liczba
punktów

Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).

200

Niepełnosprawność kandydata.

200

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

200

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

200

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

200

Samotne wychowywanie kandydata (oznacza to
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem).

200

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

200

Dzieci urodzone w latach 2014-2015 mogą rekrutować się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy do tzw. zerówki. W roku szkolnym
2020-2021 planowane jest ich utworzenie w 33 szkołach we Wrocławiu.
Adresy szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi znajdziesz:

> wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna

Przedszkola Przedszkola
integracyjne: z oddziałami
integracyjnymi:

Kryterium dodatkowe wprowadzone przez miasto Wrocław
Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym
lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.

50

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje
w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.

40

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic
samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe
PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja,
w urzędzie skarbowym we Wrocławiu
(nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym we Wrocławiu).

Przedszkole nr 68
ul. Jana Długosza 29

Przedszkole nr 29 w ZSP nr 6
ul. Gałczyńskiego 8

Przedszkole nr 89
ul. Oporowska 1

Przedszkole nr 35
ul. gen. K. Pułaskiego 20a

Przedszkole nr 93
ul. Grochowa 15

Przedszkole nr 97 w ZSP nr 8
ul. Składowa 2-4

Rodzice
mogą
ubiegać
się
o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub niepublicznego.
W elektronicznym systemie rekrutacji: rekrutacje.edu.wroclaw.pl
znajdą ofertę placówek publicznych, prowadzonych przez miasto
Wrocław, oraz placówek publicznych, prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia, spółki oraz
osoby fizyczne. Opłata za uczęszczanie dziecka w placówkach publicznych, prowadzonych przez
inne podmioty, jest taka sama jak
w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez miasto Wrocław.
Rekrutacja do placówek niepublicznych, prowadzonych przez
inne podmioty, odbywa się poza
elektronicznym systemem, według
zasad przyjętych przez daną placówkę.

Przedszkole nr 109
ul. Nowowiejska 80a

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2020
Pierwszy etap rekrutacji
30

10

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego
wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta miasta
zgodnie, z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub
dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu
dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta miasta.

5

12

Przedszkole nr 8 w ZSP nr 12
ul. Suwalska 5

Przedszkole nr 125
ul. Ścinawska 10

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej
dzieci lub zgłoszenie dziecka, mającego rodzeństwo korzystające
z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających
w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację
w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2018 r., poz. 2220, z późn.
zm.) – 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2018 r., poz. 2220, z późn.
zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na
osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

Przedszkole nr 12
ul. Zgodna 10-14

Rekrutacja
do placówek
publicznych
i niepublicznych

0,1-1

Rekrutacja uzupełniająca – z wykorzystaniem
systemu elektronicznego

20
III

rozpoczęcie wypełniania i dołączania skanu wniosków w systemie lub złożenie go w placówce

15
VI

rozpoczęcie wypełniania i dołączania skanu wniosków w systemie lub złożenie go w placówce

25
III

zakończenie wypełniania i dołączania skanu wniosków w systemie lub złożenie go w placówce

16
VI

zakończenie wypełniania i dołączania skanu wniosków w systemie lub złożenie go w placówce

23
IV

sprawdzenie listy
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

23
VI

sprawdzenie w przedszkolu
listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24
IV

złożenie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

24
VI

złożenie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

27
IV

zakończenie składania
ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

25
VI

zakończenie składania
ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

04
V

sprawdzenie listy przyjętych
i nieprzyjętych w placówce

29
VI

sprawdzenie listy przyjętych
i nieprzyjętych w placówce

31
VIII

ostateczne listy przyjętych
i nieprzyjętych do placówki

Strefa wolna od głupoty

NR 6 – MARZEC 2020

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Rekrutacja do szkół podstawowych

y i zasady

Sprawdź na:
> www.wroclaw.pl/przedszkola3
> www.wroclaw.pl/szkoly-podstawowe

Szkoły
podstawowe
z oddziałami
integracyjnymi:

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Zachodnia 2
Szkoła Podstawowa nr 26
w ZSP nr 12, ul. Suwalska 5

Szkoła Podstawowa nr 8
ul. Kowalska 105

Szkoła Podstawowa nr 43
ul. Grochowa 36-38

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Nyska 66

Szkoła Podstawowa nr 58
w ZSP nr 8,ul. Składowa 2-4

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 75
w ZS nr 21, ul. Ignuta 28

Kryteria rekrutacyjne
do klasy I szkoły podstawowej
Liczba
punktów

Kryterium

Obowiązek
szkolny
Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7. roku życia do ukończenia ośmiu klas szkoły podstawowej. Kandydaci mają zapewnione
miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci
podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają
wyłącznie szkołę obwodową.

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020
Rekrutacja uzupełniająca – bez
wykorzystania systemu elektronicznego

Pierwszy etap rekrutacji

500

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym, poprzedzającym rok
szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole
szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole.

200

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

50

Kandydat mający rodzeństwo w wybranej
szkole lub przedszkolu (także działających
w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno -przedszkolnego).

dwoje
lub więcej
rodzeństwa

22

jeden brat
lub siostra

21

dwoje
lub więcej
rodzeństwa

11

jeden brat
lub siostra

10

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy

rozpoczęcie wypełniania
wniosków w systemie i składania
wniosku w placówce

12
III

rozpoczęcie składania wniosku
w placówce

15
IV

zakończenie wypełniania
wniosków w systemie i składania
wniosku w placówce

18
III

zakończenie składania wniosku
w placówce

16
IV

sprawdzenie listy
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

01
IV

sprawdzenie w szkole
listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

22
IV
22
IV

01
IV

złożenie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

zakończenie składania
ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

02
IV

zakończenie składania
ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

23
IV

sprawdzenie listy przyjętych
i nieprzyjętych w placówce

07
IV

sprawdzenie listy przyjętych
i nieprzyjętych w placówce

27
IV

ostateczne listy przyjętych
i nieprzyjętych do placówki

31
VIII

złożenie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w placówce

Kandydat zamieszkujący*
we Wrocławiu

Wrocław otwarty dla wszystkich

edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się
rekrutacja.

Kandydat mający rodzeństwo zgłaszane
jednocześnie do klasy I w tej samej szkole.

Kandydat mający rodzeństwo poniżej 18. roku
życia, pozostający we wspólnym gospodarstwie
domowym.

dwoje
lub więcej
rodzeństwa

3

jeden brat
lub siostra

2

* Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego
z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu
zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska
przysługuje na równi obojgu rodzicom, mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania kandydata jest u tego z rodziców, u którego kandydat stale przebywa.
Jeżeli kandydat nie przebywa stałe u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania
określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
DzU z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).

www.wroclaw.pl/rekrutacja
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Rośnie liczba placówek oświatowych we Wrocławiu
Szkoły, przedszkola – budowa nowych, przebudowa i remonty już istniejących – są języczkiem u wagi miasta w każdym roku budżetowym. Pieniądze na oświatę
zawsze są priorytetem na liście wszystkich wydatków Wrocławia.
w których wrocławskie dzieci znajdują opiekę przedszkolną oraz zdobywają wiedzę.

W 2020 r. planowane jest również
oddanie budynku 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Jackow-

skiego na 200 miejsc. Do budynku
tego zostaną przeniesione dzieci
z Przedszkola nr 147 przy ul. Gersona, które od 1 września 2020
roku zmieni siedzibę placówki
a pozostałe wolne miejsca będą
udostępnione kandydatom do elektronicznej rekrutacji. W sumie,
w latach 2020-2023, Wrocławio-

wi przybędzie ponad 2 tys. publicznych miejsc przedszkolnych,
powstałych w ramach dalszej
współpracy z podmiotami prywatnymi, realizacji gminnych inwestycji i, co jest pewną nowością
– budowy przedszkoli publicznych
na gruntach miejskich przez podmioty prywatne.
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Wiele takich obiektów powstało w mieście w ostatnich latach,
niektóre są w trakcie kilkuletniej
realizacji, jeszcze inne zostaną oddane do użytku w obecnym roku. Te

nowe placówki publiczne uruchomione zostaną przy ulicach: Cynamonowej, Radkowskiej, Na Grobli,
Paulińskiej, Stabłowickiej, na osiedlu WUWA2.
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Nie inaczej jest w 2020 r. – obecnie to blisko 26%, czyli ponad jedna czwarta całego budżetu, około
1,4 mld zł – przeznaczone na
oświatę i wychowanie. W tej kwocie mieszczą się oczywiście także
środki – w wysokości 48 mln zł –
zarezerwowane na budowę i kompleksową przebudowę obiektów,

W Przedszkolu nr 26 na Stadionie Wrocław przy al. Śląska 1, oddanym do użytku na początku br.,
we wrześniu uruchomione zostaną kolejne oddziały przedszkolne dla dzieci. Sale dydaktyczne
zaprojektowano tam z wykorzystaniem nowych technologii, wśród których znalazły się tablice i dywany interaktywne, a także nowoczesny sprzęt sportowy, przeznaczony dla maluchów.

Nowoczesny budynek 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Jackowskiego, do którego będzie
mogło uczęszczać 200 dzieci. W placówce będą się znajdować sale do zajęć terapeutycznych oraz
logopedycznych, sala do zajęć ruchowych, a także kuchnia z pełnym wyposażeniem na potrzeby
przedszkola.

Rodzice pytają –
Departament
Edukacji odpowiada

sy, dotyczące rodzinnego wywiadu
środowiskowego,
przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje
publiczne, np. MOPS.
8 Wielodzietność

8 Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek
w elektronicznym systemie rekrutacji?
W rekrutacji do szkół podstawowych
wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce I wyboru
wraz z wymaganymi załącznikami
w terminach i godzinach określonych w harmonogramie.
W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rodzice będą
mieć możliwość dołączenia wniosku wraz z załącznikami w formie
skanu/zdjęcia w systemie po wcześniejszym wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego
w terminach i godzinach określonych w harmonogramie.
8 Samotne wychowywanie
W jaki sposób udokumentować samotne wychowywanie dziecka?
Należy złożyć prawomocny wyrok
sądu rodzinnego, orzekający rozwód
lub separację, lub akt zgonu, a także
wypełnić oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu (np. wyrok sądu,
orzekający pozbawienie praw rodzicielskich ojca/matki). Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu może
być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się przepi-
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Czy można zaznaczyć kryterium
wielodzietności, jeśli dzieci z poprzedniego związku wychowują się
w innym domu (z drugim rodzicem)?
Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci
w jednym gospodarstwie domowym.
Czy można zaznaczyć kryterium
wielodzietności, jeśli dziecko ukończyło 18. rok życia?
Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się
i wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym.
Czy rodzinna wychowująca obecnie
dwoje dzieci, która spodziewa się
kolejnego dziecka, uznawana jest za
rodzinę wielodzietną?
Jeśli powiększenie rodziny nastąpi
w okresie składania wniosku rekrutacyjnego, to rodzice mogą zaznaczyć kryterium wielodzietności. Jeśli
urodzenie nastąpi po terminie składania wniosków rekrutacyjnych,
rodzice nie będą mogli skorzystać
z tego kryterium.
8 Dochód
Czy należy wpisać dochód brutto czy
netto?
Należy wpisać dochód netto, co do
grosza (nie należy zaokrąglać dochodu).
Które miesiące bierze się pod uwagę?
Dowolne trzy miesiące z sześciu
poprzedzających złożenie wniosku
(nie muszą być kolejne), przy czym

dochód matki i ojca należy podać
z tych samych miesięcy.
Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są
one w walucie obcej?
Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie
NBP na 20 marca 2020 r.
8 Zamieszkiwanie we Wrocławiu
Co w przypadku, gdy ktoś wie, że
przeprowadzi się do Wrocławia po
terminie rekrutacji elektronicznej
i np. od lipca będzie to jego miejsce
zamieszkania?
Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu, to może
wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.
Czy trzeba być zameldowanym we
Wrocławiu?
Nie, nie trzeba być zameldowanym.
Rodzic, wypełniając wniosek w systemie, wpisuje aktualny adres zamieszkania. Na potrzeby rekrutacji
przyjmuje się, że zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzonezameldowaniem stałym
b) zamieszkanie potwierdzone
zameldowaniem czasowym na
dzień 01.09.2020 r.
c) zamieszkanie potwierdzone
innym dokumentem (np. umową
przedwstępną z deweloperem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu).

Czy umowa zlecenie lub umowa
o dzieło są traktowane jako praca
i można wskazać je w formularzu
rekrutacyjnym?
Każda umowa (umowa zlecenie,
o dzieło, działalność gospodarcza
itd.) jest traktowana jako praca.
Czy osoba przebywająca na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym jest traktowana jako osoba
zatrudniona?
W przypadku osób, będących na
urlopach macierzyńskich lub wychowawczych – są to osoby, pozostające w stosunku pracy. Osoby takie po zaznaczeniu odpowiedniego
kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji
w placówce. Jeżeli osoba prowadzi
działalność gospodarczą, składa
odpowiednie oświadczenie.

8 Niepełnosprawność kandydata
Czy dziecko niepełnosprawne można rekrutować tylko do przedszkola
integracyjnego?
Nie, można wybrać również przedszkola ogólnodostępne.
8 Niepełnosprawność rodziców
Czy punkty za niepełnosprawność rodziców sumują się, czy
kandydat otrzymuje 200 pkt,
bez znaczenia, czy jest jedna
osoba
niepełnosprawna
w rodzinie czy dwie?
Są dwa kryteria do wyboru: albo
oboje rodzice są niepełnosprawni,
albo jeden. Nie można zaznaczyć
obu tych kryteriów jednocześnie. Za
niepełnosprawność rodziców maksymalnie można otrzymać 200 pkt.

www.wroclaw.pl/rekrutacja

8 Zatrudnienie rodziców
Jak długo ważne jest zaświadczenie
o zatrudnieniu?
Zaświadczenie
wystawione
od
stycznia 2020 r. jest ważne przez
cały okres rekrutacji, czyli do 31
sierpnia 2020 r.

Strefa wolna od głupoty

