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Strefa wolna od głupoty

Nie inaczej jest w 2020 r. – obec-
nie to blisko 26%, czyli ponad jed-
na czwarta całego budżetu, około  
1,4 mld zł – przeznaczone na 
oświatę i wychowanie. W tej kwo-
cie mieszczą się oczywiście także 
środki – w wysokości 48 mln zł – 
zarezerwowane na budowę i kom-
pleksową przebudowę obiektów,  

w których wrocławskie dzieci znaj-
dują opiekę przedszkolną oraz zdo-
bywają wiedzę.

Wiele takich obiektów powsta-
ło w mieście w ostatnich latach, 
niektóre są w trakcie kilkuletniej 
realizacji, jeszcze inne zostaną od-
dane do użytku w obecnym roku. Te 

nowe placówki publiczne urucho-
mione zostaną przy ulicach:  Cyna-
monowej, Radkowskiej, Na Grobli, 
Paulińskiej, Stabłowickiej, na osie-
dlu WUWA2.

 W 2020 r. planowane jest również 
oddanie budynku 8-oddziałowe-
go przedszkola przy ul. Jackow-

skiego na 200 miejsc. Do budynku 
tego zostaną przeniesione dzieci  
z Przedszkola nr 147 przy ul. Ger-
sona, które od 1 września 2020 
roku zmieni siedzibę placówki 
a pozostałe wolne miejsca będą 
udostępnione kandydatom do elek-
tronicznej rekrutacji. W sumie, 
w latach 2020-2023, Wrocławio-

wi przybędzie ponad 2 tys. pu-
blicznych miejsc przedszkolnych, 
powstałych w ramach dalszej 
współpracy z podmiotami pry-
watnymi, realizacji gminnych in-
westycji i, co jest pewną nowością 
– budowy przedszkoli publicznych 
na gruntach miejskich przez pod-
mioty prywatne.

Rośnie liczba placówek oświatowych we Wrocławiu

W Przedszkolu nr 26 na Stadionie Wrocław przy al. Śląska 1, oddanym do użytku na początku br., 
we wrześniu uruchomione zostaną kolejne oddziały przedszkolne dla dzieci. Sale dydaktyczne 
zaprojektowano tam z wykorzystaniem nowych technologii, wśród których znalazły się tabli-
ce i dywany interaktywne, a także nowoczesny sprzęt sportowy, przeznaczony dla maluchów.

Nowoczesny budynek 8-oddziałowego przedszkola przy ul. Jackowskiego, do którego będzie 
mogło uczęszczać 200 dzieci. W placówce będą się znajdować sale do zajęć terapeutycznych oraz 
logopedycznych, sala do zajęć ruchowych, a także kuchnia z pełnym wyposażeniem na potrzeby 
przedszkola.
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Szkoły, przedszkola – budowa nowych, przebudowa i remonty już istniejących – są języczkiem u wagi miasta w każdym roku budżetowym. Pieniądze na oświatę 
zawsze są priorytetem na liście wszystkich wydatków Wrocławia.

Rodzice pytają – 
Departament  
Edukacji odpowiada
8Złożenie wniosku

Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji?

W rekrutacji do szkół podstawowych 
wniosek należy wydrukować, pod-
pisać i złożyć w placówce I wyboru 
wraz z wymaganymi załącznikami 
w terminach i godzinach określo-
nych w harmonogramie.

W rekrutacji do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych rodzice będą 
mieć możliwość dołączenia wnio-
sku wraz z załącznikami w formie 
skanu/zdjęcia w systemie po wcze-
śniejszym wypełnieniu elektronicz-
nego formularza rekrutacyjnego 
w terminach i godzinach określo-
nych w harmonogramie.

8Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować sa-
motne wychowywanie dziecka?

Należy złożyć prawomocny wyrok 
sądu rodzinnego, orzekający rozwód 
lub separację, lub akt zgonu, a także 
wypełnić oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka i niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem. 

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może żądać dokumentów po-
twierdzających okoliczności zawar-
te w oświadczeniu (np. wyrok sądu, 
orzekający pozbawienie praw rodzi-
cielskich ojca/matki). Oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu może 
być zweryfikowane w drodze wy-
wiadu, do którego stosuje się przepi-

sy, dotyczące rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, przeprowadza-
nego przez odpowiednie instytucje 
publiczne, np. MOPS.

8Wielodzietność

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dzieci z po-
przedniego związku wychowują się 
w innym domu (z drugim rodzicem)?

Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci  
w jednym gospodarstwie domo-
wym. 

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dziecko ukoń-
czyło 18. rok życia?

Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się 
i wychowywane we wspólnym go-
spodarstwie domowym.

Czy rodzinna wychowująca obecnie 
dwoje dzieci, która spodziewa się 
kolejnego dziecka, uznawana jest za 
rodzinę wielodzietną?

Jeśli powiększenie rodziny nastąpi 
w okresie składania wniosku rekru-
tacyjnego, to rodzice mogą zazna-
czyć kryterium wielodzietności. Jeśli 
urodzenie nastąpi po terminie skła-
dania wniosków rekrutacyjnych, 
rodzice nie będą mogli skorzystać 
z tego kryterium. 

8Dochód

Czy należy wpisać dochód brutto czy 
netto?

Należy wpisać dochód netto, co do 
grosza (nie należy zaokrąglać do-
chodu).

Które miesiące bierze się pod uwagę?

Dowolne trzy miesiące z sześciu 
poprzedzających 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 docho-
du na złotówki po średnim kursie 
NBP na 20 marca 2020 r.

8Zamieszkiwanie we Wrocławiu

Co w przypadku, gdy ktoś wie, że 
przeprowadzi się do Wrocławia po 
terminie rekrutacji elektronicznej  
i np. od lipca będzie to jego miejsce 
zamieszkania?

Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to może 
wziąć udział w elektronicznej re-
krutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu? 

Nie, nie trzeba być zameldowanym. 
Rodzic, wypełniając wniosek w sys-
temie, wpisuje aktualny adres za-
mieszkania. Na potrzeby rekrutacji 
przyjmuje się, że zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone-
zameldowaniem stałym  
b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2020 r. 
c) zamieszkanie potwierdzone 
innym dokumentem (np. umową 
przedwstępną z deweloperem, ak-
tem notarialnym zakupu nierucho-
mości, umową najmu).

8Zatrudnienie rodziców

Jak długo ważne jest zaświadczenie 
o zatrudnieniu?

Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2020 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 31 
sierpnia 2020 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 ta-
kie po zaznaczeniu odpowiedniego 
kryterium są zobligowane do dołą-
czenia zaświadczenia o zatrudnie-
niu przy składaniu dokumentacji 
w placówce. Jeżeli osoba prowadzi 
działalność gospodarczą, składa 
odpowiednie oświadczenie.

8Niepełnosprawność kandydata

Czy dziecko niepełnosprawne moż-
na rekrutować tylko do przedszkola 
integracyjnego?

Nie, można wybrać również przed-
szkola ogólnodostępne.

8Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnospraw-
ność rodziców sumują się, czy 
kandydat otrzymuje 200 pkt, 
bez znaczenia, czy jest jed-
na osoba niepełnosprawna  
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.

www.wroclaw.pl/rekrutacja


