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Po raz pierwszy wyłącznie elektroniczna. Dodatkowe punkty za aktywny Status Podatnika w programie Nasz Wrocław. Takich nowości możemy 
się spodziewać w tegorocznej rekrutacji. Do podstawówek zaczyna się 16 lutego, do przedszkoli – 23 marca. Jeżeli płacisz podatki we Wrocławiu, 
teraz masz czas zapisać się do programu Nasz Wrocław lub sprawdzić, czy masz aktywny Status Podatnika. 

Do września jeszcze daleko, ale 
rodzice wrocławian z roczników 
2015 - 2019 powinni już pomyśleć 
o rekrutacji:

 ◼ 7-latki zaczną naukę 
w kl. I w szkole podstawowej, 

 ◼ 6-latki mogą zacząć 
naukę w zerówce w szkole 
podstawowej (albo zostać 
w swoim przedszkolu - wtedy 
rekrutacja ich nie dotyczy), 

 ◼ 4-, 5-latki mogą zmienić 
przedszkole na inne, 

 ◼ 3-latki zaczną swoją przygodę 
z przedszkolem.

Dlatego warto zapoznać się z ka-
lendarzem i kryteriami tegorocznej 
rekrutacji (str. 10-11). Największą 
nowością jest to, że zamiast zło-
żenia PIT-a we Wrocławiu (30 pkt. 
w ub.r.) jest premiowany aktyw-
ny Status Podatnika w programie 
Nasz Wrocław. Daje to 90 pkt. - 
przy naborze do SP spoza obwodu 
i 50 pkt. - przy naborze do przed-
szkola. Czym jest ten program 

i jak się zapisać do niego - str. 12. 
Na tej stronie w sekcji „Rodzice 
pytają” dowiesz się też, jak złożyć 
wniosek nie przez internet. 

Cyfrowa rekrutacja

Nabór do wrocławskich przedszkoli 
i szkół podstawowych w 2022 roku 
przeprowadzony zostanie w pełni 
elektronicznie. Urzędnicy Departa-
mentu Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia postarali się, aby sys-
tem rekrutacji został zintegrowany 
z Krajowym Węzłem Identyfikacji 
Elektronicznej. 

Dla rodziców oznacza to, że wnio-
sek rekrutacyjny będą mogli złożyć 
przy pomocy własnego komputera 
i myszy, bez używania drukarki. 
Podpiszą go za pomocą Profilu 
Zaufanego. 

Logowanie do systemu

Elektroniczny system rekrutacji 
już podczas logowania na stronie 
naboru rekrutacje.edu.wroclaw.pl 
przekieruje użytkowanika do pa-
nelu wpisania loginu i hasła Pro-

filu Zaufanego. Nie będzie więc 
możliwości wprowadzenia wnio-
sku w elektronicznym systemie 
rekrutacji bez posiadania Profilu 
Zaufanego.

Załóż Profil Zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzę-
dzie, które umożliwia logowanie 
i składanie podpisu elektroniczne-
go. Dzięki temu można załatwiać 
przez internet część spraw urzę-
dowych w serwisach administracji 
publicznej. Aby założyć Profil Za-
ufany, należy wypełnić formularz 
na stronie epuap.gov.pl/wps/por-
tal/rejestracja-konta. Następnie 
w ciągu 14 dni pójść do Centrum 
Obsługi Podatnika przy ul. Kotlar-
skiej 41 z dowodem osobistym lub 
paszportem. 

Potwierdź w domu

Profil Zaufany możesz założyć 
też bez wychodzenia z domu, jeśli 
masz: 

 ◼ konto w systemie banku lub 
innego przedsiębiorcy, który 

ma zgodę na potwierdzanie 
profilu zaufanego (ich listę 
znajdziesz na stronie profilu 
zaufanego), 

 ◼ kwalifikowany podpis 
elektroniczny.

Zmieniaj, ale zawsze 
podpisuj

W razie załączenia niewłaści-
wych dokumentów do wniosku 
rekrutacyjnego, podpisanego 
przez Profil Zaufany, szkolna lub 
przedszkolna komisja rekruta-
cyjna I wyboru wezwie w formie 
elektronicznej rodzica do uzupeł-
nienia braków. Informację taką 
rodzic odnajdzie na koncie ucznia 
po powtórnym zalogowaniu do 
systemu lub na swojej skrzynce 
elektronicznej. 

W przypadku podpisanego wnio-
sku Profilem Zaufanym rodzic 
będzie mógł również dokonywać 
jego modyfikacji do momentu 

zamknięcia etapu wprowadza-
nia wniosków w systemie. Rodzic 
musi pamiętać jednak o tym, aby 
po dokonaniu zmian we wniosku 
ponownie podpisać go za pomocą 
Profilu Zaufanego.

Potrzebny też w rekrutacji 
uzupełniającej

Do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych (czyli zerówek) w szko-
łach podstawowych rodzic będzie 
składał podobnie jak w I etapie 
wniosek w formie elektronicznej. 

Podobnie będzie w rekrutacji na 
wolne miejsca w podstawówkach 
dla kandydatów spoza obwodu 
szkoły. Na etapie postępowania 
uzupełniającego rodzice mogą 
wykorzystać wcześniejsze oświad-
czenia i załączniki, które w rekru-
tacji uzupełniającej muszą zostać 
wprowadzone do systemu i podpi-
sane elektronicznie. 
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do przedszkoli 
i szkół podstawowychRekrutacja 2022

Dzieci z Przedszkola nr 121 przy ul. Tramwajowej mają do obserwacji przyrody specjalne lupy powiększające. Sztuczny pająk służy do ćwiczeń oswajających 
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zakończenie składania 
wniosków w systemie

sprawdzenie w szkole 
listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

rozpoczęcie składania 
wniosku w systemie

Rekrutacja do szkół z wolnymi miejscami 
i oddziałów integracyjnych 

23
III

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

22
IV

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

26
IV

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

30
III

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie 

25-26
IV

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

29
IV

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

Pierwszy etap rekrutacji

Kryteria określone ustawą Prawo oświatowe
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

Kryterium dodatkowe wprowadzone przez miasto Wrocław

Posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* 
przez jednego z rodziców.
*Aktywny status w ramach programu to usługa skierowana do 
mieszkańców Wrocławia, którzy rozliczyli podatek dochodowy 
od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie 
skarbowym we Wrocławiu. Program Nasz Wrocław to usługa 
świadczona drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia 
oraz aglomeracji wrocławskiej.

50

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 2021/22.

25

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

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

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

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 
100 proc. kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 
111, z późn. zm.) – 1 pkt, 
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

0-1

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli

Kryterium
Liczba

punktów

Kandydat zamieszkujący*we Wrocławiu. 100

Posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* 
przez jednego z rodziców. *Aktywny status w ramach programu, 
to usługa skierowana do mieszkańców Wrocławia, którzy 
rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym 
miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu. Program 
Nasz Wrocław to usługa świadczona drogą elektroniczną dla 
mieszkańców Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

90

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

80

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 szkole lub przedszkolu w roku szkolnym 2021/22.

70

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2021/22: 
◼ do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej 
i rekrutujący się do tej szkoły, 
◼ do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno- 
-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole.

60

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:
a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.) – 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100 proc. 
kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2020 r., poz. 111, z późn. 
zm.), liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie dziecka – poniżej 1 pkt.

0-1

Kryteria rekrutacyjne do klasy I SP

* 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 stale u żadnego z rodziców, jego miejsce 
zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
DzU z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).

Do rekrutacji do SP przystępują 
dzieci, mieszkające we Wrocła-
wiu: 7-latki (ur. 2015) i 6-latki 
(ur. 2016), które w roku szkolnym 
2021/22 realizowały wychowanie 
przedszkolne lub mają opinię po-
radni psychologiczno-pedagogicz-
nej o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej.

Rodzice od 16 do 22.02 muszą zło-
żyć w systemie elektronicznej re-
krutacji zgłoszenie do szkoły obwo-

dowej i podpisać je elektronicznie. 
Wszystkie dzieci mają zapewnione 
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 chcemy ubiegać się dla dziecka 
o miejsce poza szkołą obwodową, 
wypełniając wniosek w dniach 10-
14.03 należy wskazać maks. trzy 
szkoły, z czego ostatnią musi być 
szkoła obwodowa. 

Rodzice dzieci z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym wypełnia-
ją wniosek w systemie rekrutacyj-
nym w dniach 10-14.03, wybierając 
z oferty szkół oddziały ogólne lub 
integracyjne, jako trzecią wskazu-
jąc swoją szkołę obwodową zgodnie 
z miejscem zamieszkania.

Kolejność zgłoszeń w elektronicz-
nym systemie rekrutacji nie ma 
znaczenia - liczy się wyłącznie 
liczba zgromadzonych punktów 
przez kandydata.

Obowiązek szkolny

Dziecko jest objęte obowiąz-
kiem szkolnym od 7. roku życia 
do ukończenia ósmej klasy szkoły 
podstawowej. 

Uwaga! Kandydaci mają zapew-
nione miejsce w szkole obwodo-
wej, ze względu na swoje miejsce 
zamieszkania, i przyjmowani są do 
niej na podstawie zgłoszenia, któ-
re jest jednocześnie oświadczeniem 
woli nauki w tej szkole. W tym celu 
kandydaci podczas wyboru szkół 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wybierają wyłącznie szkołę 
obwodową.

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 8 w ZSP nr 12,  
ul. Suwalska 5

Przedszkole nr 29 w ZSP nr 6,  
ul. Gałczyńskiego 8

Przedszkole nr 35, ul. Pułaskiego 20a

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

Przedszkole nr 109, ul. Nowowiejska 80a

Zerówki w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kowalska 105

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka 50

Szkoła Podstawowa nr 65 w ZS nr 20, 
ul. Kłodnicka 36

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

Szkoła Podstawowa nr 83, al. Boya-Żeleńskiego 32

Szkoła Podstawowa nr 90, ul. Orzechowa 62

Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Krakowska 2

SP z oddziałami 
integracyjnymi:
Szkoła Podstawowa nr 8,  

ul. Kowalska 105 

Szkoła Podstawowa nr 12,  

ul. Janiszewskiego 14

Szkoła Podstawowa nr 14,  

ul. Zachodnia 2

Szkoła Podstawowa nr 43,  

ul. Grochowa 36-38

Szkoła Podstawowa nr 58, 

w ZSP nr 8,ul. Składowa 2-4

Szkoła Podstawowa nr 75  

w ZS nr 21, ul. Ignuta 28

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

zakończenie składania wniosków 
w systemie

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w systemie/placówce

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

Zgłoszenie dziecka do kl. I w SPRekrutacja uzupełniająca 

13
VI

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie

24
VI

sprawdzenie listy zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych

28
VI

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

15
VI

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie

27-28
VI

złożenie ewentualnej 
rezygnacji z miejsca 
w systemie/placówce

29
VI

sprawdzenie listy 
przyjętych i nieprzyjętych

31
VIII

ostateczne listy 
przyjętych i nieprzyjętych 
do placówki

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2022 TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2022

Kryteria i terminy naboru do przedszkoli  i do szkół podstawowych
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„Rezolutnych chłopców w grupie Kaczuszki jest 14, a uroczych dziewczynek jest 9” - czytamy na stronie P121 przy ul. Tramwajowej

rekrutacje.edu.wroclaw.plRekrutacja elektroniczna
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Urząd Miejski Wrocławia wprowadził nowe kryterium – dodatkowe 50 lub 90 pkt. za uczestnictwo w  programie 
Nasz Wrocław. Zastąpi ono oświadczenie rodzica o złożeniu PIT-a we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację. 

Program Nasz Wrocław skiero-
wany jest do mieszkańców Wro-
cławia, którzy aktywowali Status 
Podatnika, czyli rozliczyli poda-
tek dochodowy w naszym mie-
ście. Dzięki temu mogą korzy-
stać w ciągu roku z bezpłatnych 
wejściówek do 9 wrocławskich 
atrakcji, a także zakupić tańsze 
bilety okresowe na komunikację 
miejską MPK. Więcej korzyści – 
przeczytaj w ramce. 

Zarejestruj konto sam...

Warunkiem skorzystania z pro-
gramu jest rejestracja konta na 

stronie www.wroclaw.pl/nasz-
-wroclaw lub poprzez aplikację 
mobilną i aktywowanie Statusu 
Podatnika w programie Nasz 
Wrocław poprzez potwierdzenie 
złożonej deklaracji PIT we Wro-
cławiu. Poradnik w formie pytań 
i odpowiedzi dotyczący pro-
gramu Nasz Wrocław na www.
wroclaw.pl/nasz-wroclaw/po-
moc.

... albo przy Kotlarskiej

Kto jednak nie ma internetu, 
może zarejestrować swoje kon-
to w programie Nasz Wrocław 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 
41. Urzędnik będzie pytał o imię 
i nazwisko, nr PESEL, adres 
zamieszkania, indywidualne-

go adresu e-mail itd. Aktywacji 
Statusu Podatnika (wymagane 
jest wtedy pokazanie pierwszej 
strony PIT z potwierdzeniem 
złożenia go we wrocławskim 
urzędzie skarbowym) można do-
konać w Punkcie Obsługi Klien-
ta: ul. Kotlarska 41, ul. Sztabo-
wa 98, ul. Krzywoustego 286, 
ul. Chociebuska 8-10.

Kiedy to zrobić?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, 
a macie w domu kandydata do 
przedszkola lub podstawówki, 
zróbcie to czym prędzej. Korzy-
stacie już z programu Nasz Wro-
cław? Świetnie. Ale sprawdźcie, 
czy macie aktywny Status Po-
datnika. Najlepiej, jeśli będziecie 
z tym gotowi: 

 ◼ 10 marca w przypadku 
kandydata do podstawówki 
spoza rejonu lub 

 ◼ 23 marca – w przypadku 
kandydata do przedszkola 
lub zerówki w szkole. 

E-mail od wolontariusza

Nie czujesz się surferem in-
ternetu, a bliżej niż na Kotlar-
ską 41 masz na ul. Sztabową 
98, ul. Krzywoustego 286 albo 
pl. Teatralny 5? Pod tymi ad-
resami znajdują się filie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. I tam 
wolontariusze biegli w zakresie 
usług elektronicznych bezpłat-
nie pomogą ci założeniu e-ma-
ila, potrzebnego do rejestracji 
w programie Nasz Wrocław. 

Aktywnie w programie Nasz Wrocław

Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie re-
krutacji?
Tak, wniosek wprowadzony 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji wraz z załącznikami zostaje 
podpisany przez rodzica elektro-
nicznie. Uznaje się to za kompletne 
złożenie wniosku.

Czy złożony i podpisany elektro-
nicznie wniosek może zostać po-
prawiony?
Tak - do momentu zamknięcia 
etapu wprowadzenia wniosków 
przez rodziców. Należy jednak pa-
miętać, aby poprawiony wniosek 
ponownie podpisać elektronicznie.

Jak rodzic będzie mógł złożyć 
wniosek, jeśli nie dysponuje 
komputerem z internetem?
Będzie mógł pójść do placówki 
I wyboru i pobrać papierowy kwe-
stionariusz rekrutacyjny, wypełnić 
go i złożyć w tej placówce.

Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie pra-
womocny wyrok sądu rodzinnego, 
orzekający rozwód lub separację 
bądź akt zgonu, a także wypeł-
nić i załączyć oświadczenie o sa-
motnym wychowywaniu dziec-
ka i niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
Dodatkowo w razie wątpliwości 
przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności za-
warte w oświadczeniu (np. wyrok 
sądu). Oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu może być zwery-
fikowane w drodze wywiadu, do 
którego stosuje się przepisy, do-
tyczące rodzinnego wywiadu śro-
dowiskowego, przeprowadzanego 
przez odpowiednie instytucje pu-
bliczne, np. MOPS.

Niepełnosprawność kandydata

Czy rodzic dziecka z niepełno-
sprawnością może ubiegać się 
tylko o miejsce w przedszkolu in-
tegracyjnym?
Nie, może wybrać również przed-
szkole ogólnodostępne.

Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnospraw-
ność rodziców sumują się, czy 
kandydat otrzymuje 200 pkt, bez 
znaczenia, ile jest osób niepełno-
sprawnych w rodzinie? 
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 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 rodzina wychowująca obecnie 
dwoje dzieci, która spodziewa się 
kolejnego dziecka, uznawana jest 
za rodzinę wielodzietną?
Jeśli powiększenie rodziny nastąpi 
w okresie składania wniosku re-
krutacyjnego, to rodzice mogą za-
znaczyć kryterium wielodzietności. 
Jeśli urodzenie nastąpi po terminie 
składania wniosków rekrutacyj-
nych, rodzice nie będą mogli sko-
rzystać z tego kryterium. 

Dochód

Co 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 
uwagę 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 
kursie NBP na dzień 23.03.2022. 

Zamieszkiwanie  
we Wrocławiu

Co w przypadku, gdy ktoś planuje 
przeprowadzkę 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 wnio-
sek w systemie, wpisuje aktualny 
adres zamieszkania. Jeśli adres nie 
pokrywa się z adresem zameldo-
wania, będzie musiał załączyć od-
powiedni dokument. 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje 
się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2022 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 zaświadcze-
nie o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2022 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 
31.08.2022 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 urlo-
pie macierzyńskim lub wycho-
wawczym jest traktowana jako 
osoba zatrudniona?
Tak - są to osoby pozostające 
w stosunku pracy. Osoby takie po 
zaznaczeniu odpowiedniego kryte-
rium są zobligowane do dołączenia 
zaświadczenia o zatrudnieniu przy 
składaniu dokumentacji w placów-
ce. Jeżeli osoba prowadzi działal-
ność gospodarczą, składa odpo-
wiednie oświadczenie.

Rodzice pytają – Departament Edukacji odpowiada

Dodatkowe bonusy 
programu  

Nasz Wrocław

 ◼ wejście za darmo raz na 
365 dni do 9 popularnych 
wrocławskich atrakcji,

 ◼ zniżki (do 50 proc.) 
w kawiarniach, sklepach 
i u innych ponad 60 
partnerów programu,

 ◼ zniżka do 25 proc. na 
imienny bilet okresowy 
MPK, 

 ◼ zniżka do 50 proc. 
na parkowanie pod 
Narodowym Forum 
Muzyki,

 ◼ miesięczny bilet MPK  
za 1 zł dla osób 
podróżujących po 
Wrocławiu z miesięcznym 
biletem kolejowym.


