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Wrocław otwarty dla wszystkich

Rekrutacja do szkół podstawowych

16
IV

zakończenie składania wniosku 
w placówce

22
IV

sprawdzenie w szkole 
listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

22
IV

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

23
IV

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

27
IV

sprawdzenie listy przyjętych 
i nieprzyjętych w placówce

15
IV

rozpoczęcie składania wniosku 
w placówce

Rekrutacja uzupełniająca – bez 
wykorzystania systemu elektronicznego

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020

Kryterium
Liczba 

punktów

Kandydat zamieszkujący* 

we Wrocławiu
500

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym, poprzedzającym rok 

szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole 

szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się  do szkoły w tym zespole.

200

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
50

Kandydat mający rodzeństwo w wybranej 

szkole lub przedszkolu (także działających 

w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno - 

-przedszkolnego).  

 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy 

edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się 

rekrutacja.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

22

jeden brat 

lub siostra
21

Kandydat mający rodzeństwo zgłaszane 

jednocześnie do klasy I w tej samej szkole.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

11

jeden brat 

lub siostra
10

Kandydat mający rodzeństwo poniżej 18. roku 

życia, pozostający we wspólnym gospodarstwie 

domowym.

dwoje 

lub więcej 

rodzeństwa

3

jeden brat 

lub siostra
2

Kryteria rekrutacyjne  
do klasy I szkoły podstawowej

* 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 stałe u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 
określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  
DzU z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).

Sprawdź na: 
> www.wroclaw.pl/przedszkola3
> www.wroclaw.pl/szkoly-podstawoweKryteria, terminy i zasady

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7. roku życia do ukoń-
czenia ośmiu klas szkoły podstawowej. Kandydaci mają zapewnione 
miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszka-
nia, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jedno-
cześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci 
podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają 
wyłącznie szkołę obwodową.

Obowiązek 
szkolny

Szkoły 
podstawowe 
z oddziałami 
integracyjnymi:
Szkoła Podstawowa nr 8 
ul. Kowalska 105 

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Nyska 66

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Janiszewskiego 14 

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Zachodnia 2

Szkoła Podstawowa nr 26 
w ZSP nr 12, ul. Suwalska 5 

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

12
III

rozpoczęcie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

18
III

zakończenie wypełniania 
wniosków w systemie i składania 
wniosku w placówce

01
IV

sprawdzenie listy 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

01
IV

złożenie ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

02
IV

zakończenie składania 
ewentualnej rezygnacji 
z miejsca w placówce

07
IV

sprawdzenie listy przyjętych 
i nieprzyjętych w placówce

Pierwszy etap rekrutacji

31
VIII

ostateczne listy przyjętych 
i nieprzyjętych do placówki

www.wroclaw.pl/rekrutacja


