
UCHWAŁA NR LXIV/1664/23 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

prowadzonych przez Miasto Wrocław 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40), art. 131 ust. 4-6 i 8, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.1) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto: 

Lp. Kryteria  Wartość  
 punktowa 

1 
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 

 
15 

2 Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub 
prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 10 

Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla 
mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców 
posiadającego:. 

 

a) aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli 
podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym 
we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo 

30 
3 

b) aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają 
aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we 
właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili 
zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu 

50 

4 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie 
dziecka posiadającego 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 
w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja 

25 

5 

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru 
prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia 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 Wrocławia 

5 

6 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka 
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której 
mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) – 1 pkt 
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w 
lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 
dziecka (poniżej 1 pkt) 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089. 
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Wzór: 
                                 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1  
                                    ustawy o świadczeniach rodzinnych 
liczba punktów = _________________________________________________________________ 
                                    dochód na osobę w rodzinie dziecka 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) kryterium nr 1 i 2: 

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

b) oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

c) oświadczenie rodzica zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

d) oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) kryterium nr 3 – oświadczenie o posiadaniu jednego ze statusów w programie Nasz Wrocław złożone przez 
jednego z rodziców, potwierdzające spełnienie kryterium, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

3) kryterium nr 4 – oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

4) kryterium nr 5 – zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium, wydane przez placówkę lub podmiot 
prowadzący określony rodzaj opieki; 

5) kryterium nr 6 – oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie potwierdzające spełnienie 
kryterium, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W uchwale nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, publicznych 
młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5741) uchyla 
się rozdział 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia 

 
 

Sergiusz Kmiecik 
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Wrocław, dnia .............................. 

Dane dziecka: 

Nazwisko i imię ........................................... 

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej 

Ja niżej podpisana/y ...........................………………............................................................................... 

zamieszkała/y ............................................................................................................................................ 

oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

................................................................................................................................................................... 

(nazwa firmy) 

................................................................................................................................................................... 

(adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń-jeśli jest inny od  poprzedniego, 

NIP działalności gospodarczej) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

............................................................................. 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 1

do uchwały nr LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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Wrocław, dnia .............................. 

Dane dziecka: 

Nazwisko i imię ........................................... 

Oświadczenie o stacjonarnym trybie studiów 

Ja niżej podpisana/y ...........................………………............................................................................... 

zamieszkała/y ............................................................................................................................................ 

oświadczam, że  uczęszczam na studia w trybie stacjonarnym na: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły wyższej) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

............................................................................. 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 2

do uchwały nr  LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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Wrocław, dnia .............................. 

Dane dziecka: 

Nazwisko i imię ........................................... 

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Ja niżej podpisana/y ...........................………………............................................................................... 

zamieszkała/y ............................................................................................................................................ 

oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne w: 

................................................................................................................................................................... 

(adres głównego miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

............................................................................. 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 3

do uchwały nr LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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Wrocław, dnia ……………….. 

Oświadczenie 

Imię pierwszego rodzica: ………………..…………..……………………..………………..……. 

Nazwisko pierwszego rodzica: …………………………..……..………………..……………..…. 

Nr PESEL pierwszego rodzica: ………………………..………..………………..………………... 

Imię drugiego rodzica: ………………..……………..…………………..………………..……. 

Nazwisko drugiego rodzica: …………………………..……..………………..……………..…. 

Nr PESEL drugiego rodzica: ………………………..………..………………..………………... 

Oświadczam, że co najmniej jedna z wymienionych osób bierze udział w programie Nasz Wrocław oraz 

posiada jeden z wskazanych poniżej statusów: 

Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych 

we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego) albo,. 

Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu)oraz potwierdzili 

zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu. 

*zaznaczyć właściwe

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 4

do uchwały nr  LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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Wrocław, dnia .............................. 

Dane dziecka: 

Nazwisko i imię ........................................... 

Oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo 
korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej 

(w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego) 

Oświadczenie rodzica o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki 

dwojga lub większej liczby dzieci 

Oświadczam, że moje dziecko ........................................................................................................... 

ma rodzeństwo w Przedszkolu nr ................... 

lub 

ma rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr ............... w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr ................ 

(nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja) 

Oświadczam, że jednocześnie do ......................................................................................................... 

(nazwa placówki) 

zgłaszam jednocześnie ................ dzieci. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

......................................................................... 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 5

do uchwały nr LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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Wrocław, dnia .............................. 

Dane dziecka: 

Nazwisko i imię ........................................... 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata 

Ja niżej podpisana/y...........................………………............................................................................ 

zamieszkała/y ........................................................................................................................................ 

oświadczam, że: 

a) wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą obliczenia wysokości dochodu* na osobę

w rodzinie dziecka wynosi ……………………………… 

b) rodzina składa się z …………….osób. 

c) wysokość dochodu* na osobę w rodzinie wynosi …………………………………. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

* Zgodnie z art. 131 ust 9 i 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe:

pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów 

podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 

zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz 

składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny 

miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożeniu 

wniosku. 

.................................................................... 

(czytelny podpis rodzica) 

Załącznik nr 6

do uchwały nr LXIV/1664/23

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 stycznia 2023 r.
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