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Podstawa prawna 
 
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na podstawie: 

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), 

- Uchwały Nr XX/403/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły podstawowej, 

- Zarządzenia Nr 3346/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, na rok 
szkolny 2016/2017. 

I. Wypełnianie zgłoszenia/wniosku 
 wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów 
 wybrać z listy szkoły  

 utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której 
wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru 

 zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia 
 wydrukować zgłoszenie/wniosek 

 
II. Wybór szkół 

 
 elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Wrocław odbywa się tylko do oddziałów ogólnych  
 elektroniczna rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2016 ukończą:  

- 7 lat (urodzone w 2009 r.)  
- 6 lat (urodzone w 2010 r.) 

 

Uwaga: W szkole obwodowej kandydaci, ze względu na swoje miejsce 
zamieszkania, mają zapewnione miejsce edukacyjne i są przyjmowani 
na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez 
uwzględniania kryteriów rekrutacyjnych. 

 
a. Rekrutacja do klasy I szkoły obwodowej: 

 

 wybrać na pozycji I szkołę obwodową, w odpowiednim terminie wydrukować 
zgłoszenie i złożyć w szkole 

 szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca 

zamieszkania kandydata działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce 
do nauki 

 

Uwaga: Wybranie na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w odpowiednim 
terminie zgłoszenia, jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy I. 
Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole.  
Rekrutacja dla kandydatów, którzy wybrali tylko szkołę obwodową będzie 
już zakończona.  
 

b. Rekrutacja do klasy I w szkole innej niż obwodowa: 

 
 można wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym szkołę obwodową), określając 

kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych  
 wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim 

możliwym wyborem (jeśli rodzic/prawny opiekun wybrał ją na wcześniejszym 

niż trzecie miejsce, system uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu) 
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 kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami 

 
 kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez 

rodzica/prawnego opiekuna, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej 
liczby punktów rekrutacyjnych 

 liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości 
punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku 

 kryteria należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami  
 kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do klasy I wybranej szkoły 

podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęty 

do swojej szkoły obwodowej 
 w przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej 

niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest 
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu 

spełniania obowiązku szkolnego  
 

c. Deklaracja nauki w szkole muzycznej: 
 

Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez 
wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie 
zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia 
muzycznego.  
Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach 

muzycznych: 
 

 Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1 
 Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36 
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 w Zespole Szkół nr 9 ul. Krajewskiego 1 
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 3 w Zespole Szkół nr 20 ul. Kłodnicka 36 

 

d. Deklaracja nauki w szkole dla kandydatów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych: 

 
Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych 
odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. 
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439): 
 
 wniosek  
 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
 

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi: 
 
 SP nr 8 ul. Kowalska 105 
 SP nr 9 ul. Nyska 66 
 SP nr 12 ul. Janiszewskiego 14 
 SP nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5  
 SP nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8 

 SP nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38  
 SP nr 46 ul. Ścinawska 21 
 SP nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4 
 SP nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28 

 
Uwaga: Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów spoza Wrocławia składają wniosek 

w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
               kandydata. 

 



ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 

 

 
www.wroclaw.pl/edukacja 

2016-01-28  3/4 

III. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, pisemnego oświadczenia 

potwierdzającego wolę przyjęcia do szkoły podstawowej, do której zakwalifikował się 
kandydat 
  

 po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w szkole 

podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności  
w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia 
do szkoły podstawowej w formie pisemnego oświadczenia. 

 
        Uwaga: procedura odwoławcza, w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do 

szkoły, zgodnie z zapisem art. 20 zc ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty 

 
IV. Kryteria  

L.p. Kryteria  Wartość punktowa 

1 Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu 500 

2 
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 

3 
Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej** 

50 

4 

Kandydat posiadający 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 albo siostra 21 

5 
Kandydat posiadający rodzeństwo zgłaszane 
jednocześnie do klasy I w tej samej szkole 

dwoje  

lub więcej rodzeństwa 
11 

jeden brat albo siostra 10 

6 
Kandydat posiadający rodzeństwo poniżej 
18 roku życia pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym **** 

dwoje  
lub więcej rodzeństwa 

3 

jeden brat albo siostra 2 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to: 
 
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym  
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r. 
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem 

 
Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria:  
1. * oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 1 - zgodne z załącznikiem nr 1 do Uchwały  
Nr XX/403/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz  
z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 
podstawowej, 

2. ** dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 
z późn. zm.), 
3. *** oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 4 - zgodne z załącznikiem nr 2 do Uchwały  
Nr XX/403/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz  
z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 
podstawowej, 

4. **** oświadczenie o spełnieniu kryterium nr 6 zgodne z załącznikiem nr 3 do Uchwały  
Nr XX/403/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z 
liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
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prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej. 
 
UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty). 
 

V. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych  

postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego 

do 23.05.2016 r.  

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439) - dotyczy 
wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

25.04 – 10.05.2016 r. 
25.04.2016 r. od godz. 8.00 

10.05.2016 r. do godz. 14.00 

Wypełnić w systemie zgłoszenie lub wniosek, wybrać szkoły, 
wydrukować zgłoszenie lub wniosek 

25.04 – 10.05.2016 r. 

w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, 
podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi 
dokumentami 

23.05.2016 r. 
od godz. 8.00 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na stronie 

rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 

24 - 25.05.2016 r. 
w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się 
kandydat, potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

30.05.2016 r. 
od godz. 8.00 

Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole I-go wyboru lub 
na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 

Niezwłocznie 
Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku 
szkolnego w innej szkole 

postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami  
odbywa się bez narzędzi elektronicznych 

31.05. - 2.06.2016 r. 
w godz. 8.00 - 15.00 

Złożyć wydrukowane zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez 
rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami 

do szkoły podstawowej dysponującej wolnymi miejscami 

dalsze terminy ustalone będą przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danej szkoły 
w zależności od terminu zakończenia postępowania odwoławczego 

w terminie jednego dnia od ostatniego 
dnia na rozpatrzenie w postępowaniu 

rekrutacyjnym odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
zgodnie z art. 20zc ust. 9 ustawy 2) 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru  

w terminie nie krótszym niż 2 dni od 
dnia podania do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu uzupełniającym 1) 

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się 

kandydat, potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

w terminie ustalonym przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
danej szkoły w zależności od terminu 

zakończenia postępowania 
odwoławczego 

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru 

od dnia wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc 
rekrutacja do szkół podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami,  

odbywa się bez narzędzi elektronicznych,  

na podstawie kryteriów rekrutacji uzupełniającej 

31.08.2016 r. Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy  
1)

 Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych 

na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze 
 
2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu 

o najbliższy dzień roboczy. 


