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Pierwszy etap rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2020

Kryterium 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

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).

30

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.

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% 

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.

0,1-1

Dziecko zamieszkujące 
na terenie Wrocławia

Rekrutacja 
do placówek 
publicznych 
i niepublicznych
Rodzice mogą ubiegać się 
o przyjęcie dziecka do przedszko-
la publicznego lub niepublicznego.  

W elektronicznym systemie re-
krutacji: rekrutacje.edu.wroclaw.pl  
znajdą ofertę placówek publicz-
nych, prowadzonych przez miasto 
Wrocław, oraz placówek publicz-
nych, prowadzonych przez fun-
dacje, stowarzyszenia, spółki oraz 
osoby fizyczne. Opłata za uczęsz-
czanie dziecka w placówkach pu-
blicznych, prowadzonych przez 
inne podmioty, jest taka sama jak  
w przedszkolach publicznych, pro-
wadzonych przez miasto Wrocław.

Rekrutacja do placówek niepu-
blicznych, prowadzonych przez 
inne podmioty, odbywa się poza 
elektronicznym systemem, według 
zasad przyjętych przez daną pla-
cówkę.

Kryteria, terminy i zasady
Dzieci urodzone w latach 2014-2015 mogą rekrutować się do oddziału przed-
szkolnego 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

Oddziały przedszkolne 
w podstawówkach

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. gen. K. Pułaskiego 20a

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

Przedszkole nr 109 
ul. Nowowiejska 80a 

Rekrutacja uzupełniająca – z wykorzystaniem 
systemu elektronicznego
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