
11

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 6 – MARZEC 2020 

Wrocław otwarty dla wszystkich

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 ter- 
minów na wypełnienie wniosku 
w elektronicznym systemie re-
krutacji i złożyć go do placówki 
pierwszego wyboru. Rodzice kan-
dydatów do klas I w szkole podsta-
wowej powinni to zrobić do 18 marca,  
a przedszkolaków do 25 marca. 

Przed nimi szkolne obowiązki

Do rekrutacji do szkół podstawo- 
wych przystępują dzieci, mieszka-
jące we Wrocławiu: 7-latki (ur. 2013)  
i 6-latki (ur. 2014), które w roku 
szkol. 2019/2020 realizowały wy-
chowanie przedszkolne lub mają 
opinię poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej o możliwości rozpoczę-
cia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice od 12 do 18 marca powinni  
złożyć w szkole I wyboru zgłoszenie  
lub wniosek rekrutacyjny wraz 
z wymaganymi załącznikami, wy-
generowany i pobrany z systemu 
elektronicznego. Kolejność zgłoszeń 
w elektronicznym systemie nie ma 
znaczenia.

Dzieci mają zapewnione miejsce 
w szkole obwodowej – ze wzglę-
du na swoje miejsce zamieszka-
nia – i przyjmowane są do niej na 
podstawie zgłoszenia, które jest też 

oświadczeniem woli nauki w danej 
szkole. W tym celu podczas wyboru 
szkół w elektronicznym systemie 
rekrutacji należy wybierać wyłącz-
nie szkołę obwodową.

Jeśli zaś chcemy ubiegać się dla 
dziecka o miejsce poza szkołą ob- 
wodową, w elektronicznym syste- 
mie rekrutacji, wypełniając wnio- 
sek, należy wskazać maks. trzy 
szkoły, z czego ostatnią musi być 
szkoła obwodowa, gdzie dziecko ma 
zagwarantowane miejsce.

Data ogłoszenia list dzieci zakwali-
fikowanych i niezakwalifikowanych 
do klas I w szkołach podstawowych 
to 1 kwietnia, a list przyjętych – 
7 kwietnia. To nie ostatnia moż-
liwość. 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 pro-
wadzona bez wykorzystania syste-
mu elektronicznego. 

Do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych

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

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.

Rodzice od 20 do 25 marca po-
winni złożyć w placówce I wyboru 
wniosek rekrutacyjny, wygenero-
wany wraz z załącznikami, pod-
pisany i pobrany z systemu elek-
tronicznego.

Ze względu na zagrożenie epide-
miologiczne, oprócz dostarczenia 
wniosku do placówki w formie pa-
pierowej, zostanie uruchomiona 
możliwość złożenia w systemie 
wniosku w formie skanu/zdjęcia 
bez potrzeby wizyty w placówce.

Rekomendujemy składanie wnio-
sków w pełni w formie elektro-
nicznej.

Placówki będą przygotowane na 
zbieranie pojedynczych wniosków 
w formie papierowej w zaklejonych 
kopertach, aby ograniczyć zagro-
żenie.

Prosimy o zapoznanie się z in-
strukcją dodawania skanów/zdjeć 
wniosków wraz z załącznikami 

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 li-
stę placówek wg swoich preferencji  
(zaczyna od tej, której wybór jest naj-
ważniejszy, tj. od placówki I wyboru).  
Czas wypełnienia wniosku 
w systemie i jego złożenie w pla-
cówce I wyboru nie mają wpływu  
na wynik rekrutacji.

Data ogłoszenia list dzieci zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowa- 
nych do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta- 
wowych (tzw. zerówek) to 23 kwiet- 
nia, a list przyjętych – 4 maja.

Nabór uzupełniający do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych, któ-
re dysponują wolnymi miejscami,  
odbędzie się 15-16 czerwca. Uwaga: 
także za pośrednictwem systemu 
elektronicznego i na takich samych 
zasadach, co rekrutacja podstawo-
wa. Pobrany, uzupełniony elektro-
nicznie i wydrukowany wniosek 
musi trafić do przedszkola I wyboru 
w ww. terminie.

Data ogłoszenia list dzieci zakwali-
fikowanych i niezakwalifikowanych 
do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawo-
wych (tzw. zerówek) w rekrutacji 
uzupełniającej to 23 czerwca, a list 
przyjętych – 29 czerwca

Placówki integracyjne

Dla dzieci mających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjal-
nego są przygotowane miejsca  
w oddziałach integracyjnych (patrz 
wykazy na s. 12-13). Rekrutacja do 
nich odbywa się w tym samym 
czasie, co do oddziałów ogólnodo-
stępnych– także za pośrednictwem 
elektronicznego systemu rekrutacji.
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Rekrutacja do 
przedszkoli 
i szkół podstawowych 
2020

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

Jak zalogować 
się do systemu 
elektronicznej 
rekrutacji

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.

III Logowanie dla kandydatów bez nr. PESEL 
posługujących się np. numerem paszportu lub karty pobytu.

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

2. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl 
i wprowadź otrzymane login i hasło.

3. System wymusi zmianę hasła w czasie 
pierwszego  logowania.

4. Wypełnij wniosek oraz wydrukuj go.

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

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

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.

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.

1. Wejdź na rekrutacje.edu.wroclaw.pl

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

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

www.wroclaw.pl/rekrutacja


