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Dużo punktów za PIT rozliczony we Wrocławiu, czyli za udział w programie Nasz Wrocław. A jeszcze więcej, gdy poświadczymy meldunek stały we Wrocławiu 
(program Nasz Wrocław MAX). Po raz drugi rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek, i szkół 
podstawowych zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wniosek do wymarzonych placówek.

Podobnie jak w ubiegłorocznej 
rekrutacji niezbędne do złożenia 
wniosku w formie elektronicznej 
będzie posiadanie Profilu Zaufa-
nego. Użytkownik przy próbie 
zalogowania się na rekrutacje.
edu.wroclaw.pl zostanie prze-
kierowany na platformę login.
gov.pl. Tam zostanie poproszony 
o wpisanie loginu i hasła Profilu 
Zaufanego.

Jak założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany to darmowe na-
rzędzie, które umożliwia logo-
wanie i składanie podpisu elek-
tronicznego. Dzięki temu można 
załatwić sprawy urzędowe online 
w serwisach administracji pu-
blicznej bez wychodzenia z domu 
(m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd 
Skarbowy i urzędy: gminy, po-
wiatu, województwa i centralnej 
administracji rządowej).

By założyć Profil Zaufany, nale-
ży wypełnić formularz na stronie 
epuap.gov.pl/wps/portal/reje-
stracja-konta. Następnie w cią-
gu 14 dni osoba ubiegająca się 
o jego wydanie musi udać się do 
dowolnego punktu potwierdza-
jącego z dowodem osobistym lub 
paszportem.

Profil Zaufany można także za-
łożyć bez wychodzenia z domu 
poprzez konto w banku lub kwa-
lifikowany podpis elektroniczny.

Program Nasz Wrocław

Program Nasz Wrocław skiero-
wany jest do mieszkańców Wro-
cławia, którzy rozliczają w mie-
ście swój podatek dochodowy 
i aktywnie przyczyniają 
się do rozwoju Wrocławia. 
W zamian mogą uzyskać 
Status Podatnika, który 
daje możliwość korzysta-
nia ze zniżek w licznych 
instytucjach użyteczności 
publicznej, jak również 
z topowych miejskich atrakcji 
i tańszych biletów okresowych na 
komunikację miejską MPK.

Warunkiem skorzystania z pro-
gramu jest rejestracja konta na 
www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw 
lub poprzez aplikację mobilną, 
akceptacja regulaminu programu 

i aktywowanie Statusu Podatnika 
w programie Nasz Wrocław po-
przez potwierdzenie rozliczenia 
PIT-u we Wrocławiu..

Dla zameldowanych na stałe 
Nasz Wrocław MAX

Nasz Wrocław MAX to specjalny 
status przeznaczony dla uczest-
ników programu Nasz Wrocław, 
który oferuje jeszcze większe 
zniżki, dodatkowe darmowe wej-
ścia z osobami towarzy-
szącymi do miejskich 

atrakcji, a także unikatowe oferty 
specjalne u miejskich partnerów, 
których nie znajdziesz nigdzie 
indziej.

Warunkiem jego uzyskania jest 
posiadanie aktywnego Statu-
su Podatnika w programie Nasz 
Wrocław i potwierdzenie zamel-

dowania na pobyt stały we Wro-
cławiu. O tym, jakie korzyści 
wiążą się z posiadaniem statusu 
MAX – na stronie www.wroc-
law.pl/nasz-wroclaw/nasz- 
wroclaw-max.

Aż 50 lub 90 pkt za status 
MAX jednego rodzica

Rodzic, który rekrutuje dziec-
ko do placówek oświatowych 
w 2023 roku, najwięcej punktów 

uzyska za uczestnictwo w pro-
gramie Nasz Wrocław 
i statusu MAX. Za status 

MAX jednego z rodziców 
w postępowaniu rekru-
tacyjnym do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
kandydat uzyska aż 50 pkt.

Przy rekrutacji dziecka do kla-
sy I w szkole podstawowej, dla 
którego szkoła nie jest placówką 
obwodową, za posiadanie statusu 
MAX przez jednego z rodziców, 
kandydat uzyska 90 pkt. Wska-
zana punktacja jest najwyższą 
wśród kryteriów miejskich okre-
ślonych w 2023 roku. Każdy ro-

dzic, który chce zwiększyć szan-
se swojego dziecka na przyjęcie 
do jednej z trzech wybranych 
szkół, powinien pomyśleć o jak 
najszybszym aktywowaniu sta-
tusu MAX. Kryterium uważa się 
za spełnione w przypadku posia-
dania aktywnego statusu przez 
jednego z rodziców.

Złożenie wniosku

Podczas rejestracji wniosku 
w elektronicznym systemie re-
krutacji należy dołączyć odpo-
wiednie załączniki potwierdza-
jące spełnienie zaznaczonych 
przez rodzica kryteriów. Część 
wymaganych załączników ro-
dzice odnajdą na stronie elek-
tronicznego systemu rekruta-
cji – rekrutacje.edu.wroclaw.
pl w zakładce Druki/Pliki do 
pobrania w formie aktywnego 
pliku pdf, który należy wypełnić 
i dołączyć do systemu. Pozo-
stałe dokumenty potwierdzają-
ce kryteria, np. zaświadczenie 
o zatrudnieniu, należy dołączyć 
w formie skanu. Po załączeniu 
odpowiednich plików system 
pozwoli na podpisanie wniosku 

Profilem Zaufanym. Wniosek 
podpisany Profilem Zaufanym 
wraz z załączonymi wymaga-
nymi dokumentami potwier-
dzającymi kryteria uznaje się za 
kompletny.

Zmiany po złożeniu wniosku

W przypadku podpisanego wnio-
sku Profilem Zaufanym rodzic 
będzie mógł również dokonywać 
jego modyfikacji do momentu 
zamknięcia etapu wprowadza-
nia wniosków/zgłoszeń w sys-
temie. Rodzic musi pamiętać 
jednak o tym, aby po dokonaniu 
zmian we wniosku/zgłoszeniu 
ponownie podpisać go Profilem 
Zaufanym. W razie braków lub 
załączenia niewłaściwych doku-
mentów do wniosku/zgłoszenia 
podpisanego przez Profil Zaufany 
komisja rekrutacyjna działająca 
w przedszkolu/szkole I wyboru 
może wezwać w formie elektro-
nicznej rodzica do uzupełnienia 
braków. Informację taką ro-
dzic odnajdzie na koncie ucznia 
po powtórnym zalogowaniu do 
systemu lub na swojej skrzynce 
elektronicznej.
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Rekrutacja 2023/24 Za MAXa najwięcej punktów

Roma, Emilka, Leon, Ignacy, Tomek, Patryk, Eva, Iza, Gabrysia, Mieszko, Dariia, Kazio, Julia i Igor – oto trzylatki z gr. 4 z Przedszkola 24 w Leśnicy

#wroclawskaedukacja
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Rekrutacja uzupełniająca

22
III

12
VI

od godz. 12.00 – rozpoczęcie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

od godz. 12.00 – rozpoczęcie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

21
IV

24
VI

sprawdzenie wyników 
kwalifikacji

sprawdzenie wyników 
kwalifikacji

25
IV

28
VI

zamknięcie możliwości złożenia 
rezygnacji z miejsca za pomocą 
systemu

zamknięcie możliwości złożenia 
rezygnacji z miejsca za pomocą 
systemu

29
III

14
VI

do godz. 15.00 – zakończenie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

do godz. 15.00 – zakończenie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

24
IV

27
VI

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca za pomocą systemu

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca za pomocą systemu

27
IV

29
VI

od godz. 14.00 – sprawdzenie 
list przyjętych do przedszkola

sprawdzenie list przyjętych do 
przedszkola

Pierwszy etap rekrutacji

L.p. Kryteria określone ustawą Prawo oświatowe Liczba 
punktów

1. Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 200

2. Niepełnosprawność kandydata 200

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to 
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdow-
ca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wy-
chowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

200

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200

Kryterium dodatkowe wprowadzone przez miasto Wrocław

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

3.

Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej 
drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia 
i 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

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 czerwcu 2023

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 proc. 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 
proc. kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza 
się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 
dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:
100 proc. kwoty, o której mowa 

w art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

dochód na osobę w rodzinie dziecka
 

0-1

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli

L.p. Kryterium Liczba
punktów

1. Kandydat zamieszkujący*we Wrocławiu. 100

2.

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

80

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

90

3.
Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej

70

4.

Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej 
szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 
posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole 
lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno-
przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego 
rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole 
w czerwcu 2023

60

5.

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja:
a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej 
i rekrutujący się do tej szkoły,
b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole 
szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym 
zespole

50

6.

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 – 1 pkt
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 
proc. kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza 
się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 
dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:
100 proc. kwoty, o której mowa 

w art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

dochód na osobę w rodzinie dziecka 

0-1

Kryteria rekrutacyjne do klasy I SP

* Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z ro-
dziców, 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 stale 
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).

Do rekrutacji do szkół podstawo-
wych przystępują dzieci, miesz-
kające we Wrocławiu: 7-latki (ur. 
2016) i 6-latki (ur. 2017), które 
w roku szkolnym 2022/23 reali-
zowały wychowanie przedszkolne 
lub mają opinię poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej o możli-
wości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Rodzice od 3 do 8 marca powinni 
złożyć w systemie elektronicznej 
rekrutacji zgłoszenie do szkoły 
obwodowej, które podpiszą elek-
tronicznie.

Wszystkie dzieci mają zapewnio-
ne miejsce w szkole obwodowej 
– zgodnie ze swoim miejscem za-
mieszkania – i przyjmowane są do 
niej na podstawie zgłoszenia, które 
jest też oświadczeniem woli nauki 
w danej szkole.

Jeśli dziecko chce ubiegać się 
o miejsce poza szkołą obwodową, 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji, wypełnia wniosek dopiero 
w dniach 26-30 maja. Wówczas 
należy wskazać maksymalnie trzy 

szkoły, z czego ostatnią musi być 
szkoła obwodowa, gdzie dziecko 
ma zagwarantowane miejsce.

Rodzice dzieci z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym, które 
chcą wziąć udział w rekrutacji, 
wypełniają wniosek w systemie 
również dopiero w dniach 26-30 
maja, wybierając z oferty szkół 
oddziały ogólne lub integracyjne, 
a na trzecim miejscu obowiąz-
kowo wskazują swoją szkołę ob-

wodową zgodnie z miejscem za-
mieszkania.

Zarówno w rekrutacji do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych, jak 
i klas I w szkołach podstawowych 
kolejność zgłoszeń w elektronicznym 
systemie rekrutacji nie ma znaczenia 
– liczy się wyłącznie liczba zgroma-
dzonych punktów przez kandydata.

 › Zaloguj się na:  
rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Przedszkola integracyjne:
Przedszkole nr 12, ul. Zgodna 10-14
Przedszkole nr 68, ul. Jana Długosza 29
Przedszkole nr 89, ul. Oporowska 1
Przedszkole nr 93, ul. Grochowa 15
Przedszkole nr 125, ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
Przedszkole nr 35, ul. Pułaskiego 20a
Przedszkole nr 97 w ZSP nr 8, ul. Składowa 2-4
Przedszkole nr 109, ul. Nowowiejska 80a

Integracyjne oddziały przedszkolne w SP:
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Janiszewskiego 14
Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21, ul. Ignuta 28

od godz. 10.00 – składanie 
wniosków z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu

od godz. 10.00 – składanie 
wniosków z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu

do godz. 15.00 – zakończenie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

do godz. 15.00 – zakończenie 
składania wniosków z wykorzy-
staniem elektronicznego systemu

sprawdzenie wyników 
kwalifikacji

sprawdzenie wyników 
kwalifikacji

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca za pomocą systemu

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca za pomocą systemu

zamknięcie możliwości złożenia 
rezygnacji z miejsca za pomocą 
systemu

zamknięcie możliwości złożenia 
rezygnacji z miejsca za pomocą 
systemu

sprawdzenie list przyjętych sprawdzenie list przyjętych

Pierwszy etap rekrutacjiRekrutacja uzupełniająca

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2023 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2022

Kryteria i terminy naboru do przedszkoli i do szkół podstawowych
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3
III

26
V

17
III

7
VI

20
III

9
VI

8
III

30
V

17
III

7
VI

21
III

13
VI

Trzylatki z gr. 4: Julia, Gabrysia, Leon, Dariia i Iza zawsze mają co robić w swoim Przedszkolu nr 24 przy ul. Dębickiej

O miejsce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mogą się ubiegać 
dzieci zamieszkujące we Wrocławiu, urodzone w latach 2017-2020.

System elektronicznej rekrutacji pozwoli również zarejestrować wniosek 
dzieci starszych, posiadających decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych do elektronicznego systemu rekrutacji 
zostaną dołączone przedszkola prowadzone przez inne podmioty, a ro-
dzice podczas składania wniosków mogą wybrać trzy z nich. W przypadku 
braku zakwalifikowania w I etapie rekrutacji Prezydent Miasta Wrocławia 
zaproponuje rodzicom miejsce dla dziecka w przedszkolu, które dysponuje 
wolnymi miejscami.

= liczba punktów

= liczba punktów

#wroclawskaedukacja#wroclawskaedukacja
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W nowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 25 przy ul. Asfaltowej we wrześniu lekcje zsacznie 1000 uczniów, a zajęcia w przedszkolu – 200 maluchów. W nowym budyn-
ku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej dla wszystkich mieszkańców Wojszyc i Jagodna. Przedszkole 141 przy al. Hallera przyjmie 200 kolejnych malców.

Oba budynki mają zostać wybudo-
wane do końca wakacji.

Pod zielonym dachem

W ZSP nr 25 przy Asfaltowej za-
planowano 1200 miejsc: 1000 dla 
uczniów SP, a 200 – dla przed-
szkolaków. Oprócz sal lekcyjnych, 
pracowni komputerowych, dwóch 
sal gimnastycznych, sali gimna-
styki korekcyjnej, będą też świetli-
ce szkolne i biblioteka z czytelnią. 
Budynek z czasem otoczy zieleń, 
bo zostanie tam zasadzonych 130 
drzew, takich gatunków jak: platan 
klonolistny, klon czerwony, dąb 
szypułkowy, klon zwyczajny, grab 
pospolity. Do dyspozycji dzieci będą 
dwa boiska, bieżnia o długości 100 
m, skocznia w dal, zewnętrzna si-

łownia i dwa place zabaw. ZSP nr 
25 ma zostać wyposażony w fo-
towoltaikę, zielony dach i odzysk 
ciepła z wentylacji mechanicznej. 
Z myślą o rodzicach odwożących 
dzieci budowane są dwa parkingi: 
na ok. 100 samochodów i 200 ro-
werów. Koszt budowy ZSP nr 25 to 
ponad 55 mln zł.

Rekrutację do SP nr 11 przy ul. As-
faltowej przeprowadza komisja 
rekrutacyjna w SP 32 w ZSP nr 21 
przy ul. Kłodzkiej 40.

Własna kuchnia

We wrześniu do użytku oddane 
zostanie Przedszkole 141 przy al. 
Hallera 77A dla 200 przedszkola-
ków. Placówka będzie miała 8 sal 

dydaktycznych, salę wielofunkcyj-
ną, salę do zajęć terapeutycznych 
i własną kuchnię. Przed budyn-
kiem przedszkola urządzone zo-
staną dwa place zabaw. Pojawi się 
też ścieżka sensoryczna. Jedna ze 

ścian przedszkola zostanie zaziele-
niona pnączami. Roślinność pojawi 
się też na dachu. A obok niej – pa-
nele fotowoltaiczne. Dodatkowo, 
dzięki zbiornikowi na deszczówkę, 
będzie można zatrzymywać wodę 

opadową i wykorzystywać ją do 
podlewania ogródka. Koszt budo-
wy to ok. 15 mln zł. Rekrutację do 
przedszkola przy al. Hallera pro-
wadzi Zespół Przedszkoli nr 1 przy 
ul. Kolbuszowskiej 6.

 › Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji, czy trzeba go wydrukować?
Wniosek wprowadzony w elektro-
nicznym systemie rekrutacji wraz 
z załącznikami zostaje podpisa-
ny przez rodzica elektronicznie. 
Uznaje się to za kompletne złoże-
nie wniosku.

Czy złożony i podpisany elektro-
nicznie wniosek może zostać po-
prawiony?
Tak, wprowadzony wniosek w elek-
tronicznym systemie rekrutacji 
może zostać poprawiony do mo-
mentu zamknięcia etapu wprowa-
dzenia wniosków przez rodziców. 
Należy jednak pamiętać, aby popra-
wiony wniosek ponownie podpisać 
elektronicznie.

 › Nasz Wrocław MAX
Czy posiadając aktywny Status 
Podatnika otrzymam dodatkowe 
punkty za status MAX?
Punkty związane z udziałem 
w programie Nasz Wrocław nie su-
mują się. Oznacza to, że kandydat 
może uzyskać punkty za aktyw-
ny Status Podatnika w programie 
Nasz Wrocław lub za status Nasz 
Wrocław MAX.

 › Samotne wychowywanie
W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie pra-
womocny wyrok sądu rodzinnego, 

orzekający rozwód, separację lub 
akt zgonu, a także wypełnić i za-
łączyć oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka i niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem. Dodatkowo w ra-
zie wątpliwości przewodniczący 
komisji rekrutacyjnej może zażą-
dać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadcze-
niu (np. wyrok sądu). Oświadcze-
nie o samotnym wychowywaniu 
może być zweryfikowane w dro-
dze wywiadu, do którego stosuje 
się przepisy, dotyczące rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, prze-
prowadzanego przez odpowiednie 
instytucje publiczne, np. MOPS

 › Niepełnosprawność rodziców
Czy punkty za niepełnosprawność 
rodziców sumują się? Czy kandy-
dat otrzyma 200 pkt, bez różnicy, 
czy jest jedna osoba niepełno-
sprawna 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 mak-
symalnie można otrzymać 200 pkt.

 › Wielodzietność
Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dzieci z po-
przedniego związku wychowują 
się w innym domu (z drugim ro-
dzicem)?
Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci 

w jednym gospodarstwie domo-
wym.

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dziecko 
ukończyło 18. rok życia?
Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się 
i wychowywane we wspólnym go-
spodarstwie domowym.

 › Obcokrajowcy
Czy dziecko-obcokrajowiec bie-
rze udział w rekrutacji do klas 
I w szkołach podstawowych?
W rekrutacji do SP mogą wziąć 
udział dzieci niebędące obywate-
lami polskimi, w tym uchodźcy 
z Ukrainy. Jednak dla nich reko-
mendowane są oddziały przygo-
towawcze. Aby zapisać dziecko do 
takiej klasy, należy złożyć podanie 
w wybranej szkole. Wówczas nie 
zachodzi potrzeba rekrutowania/
zgłaszania dziecka w elektronicz-
nym systemie rekrutacji.

 › Dochód
Czy należy wpisać jako dochód – 
kwotę brutto czy netto?
Należy wpisać dochód netto, co do 
grosza (nie należy zaokrąglać do-
chodu).

Które miesiące bierze się pod uwa-
gę przy obliczaniu dochodu?
Dowolne trzy miesiące z 6 poprze-
dzających 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 do-
chodu na złotówki po średnim kur-
sie NBP na dzień 22 marca 2023 r.

 › 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 miej-
sce zamieszkania?
Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to 
może wziąć udział w elektronicznej 
rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu?
Nie, nie trzeba być zameldowa-
nym. Rodzic, wypełniając wniosek 
w systemie, wpisuje aktualny ad-
res zamieszkania. Jeśli adres nie 
pokrywa się z adresem zameldo-
wania, będzie musiał załączyć od-
powiedni dokument. Na potrzeby 
rekrutacji przyjmuje się, że za-
mieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem stałym
b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2023 r.
c) zamieszkanie potwierdzone in-
nym dokumentem (np. umową 
przedwstępną z deweloperem, ak-
tem notarialnym zakupu nierucho-
mości, umową najmu).

 › Zatrudnienie rodziców
Jak długo ważne jest zaświadczenie 
o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2023 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 31 
sierpnia 2023 r.

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 wychowaw-
czym jest traktowana jako osoba 
zatrudniona?
W przypadku osób, będących na 
urlopach macierzyńskich lub wy-
chowawczych – są to osoby pozo-
stające w stosunku pracy. Osoby 
takie po zaznaczeniu odpowied-
niego kryterium są zobligowane do 
dołączenia zaświadczenia o zatrud-
nieniu przy składaniu dokumentacji 
w placówce. Jeżeli osoba prowadzi 
działalność gospodarczą, składa od-
powiednie oświadczenie.

 › Niepełnosprawność kandydata
Czy dziecko niepełnosprawne 
można rekrutować tylko do przed-
szkola integracyjnego?
Dziecko z orzeczeniem o potrze-
bie ksztacenia specjalnego może 
również ubiegać się o przyjęcie do 
przedszkola ogólnodostępnego.

Asfaltowa i Hallera dla 1400 dzieci od września

Rodzice pytają Departament Edukacji odpowiada
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Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu przyjmie w sumie 1200 dzieci

#wroclawskaedukacja


