
Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do klas I w Szkołach Podstawowych zostaną opublikowane 1 marca 2021r.

Więcej informacji na temat rekrutacji: h ps://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

1.  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do klas I w Szkołach Podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęcia Data zakończenia

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

14.05.2021r.

(o godziny 12:00 
zostanie 
uruchomiony 
elektroniczny 
system)

20.05.2021r.

(o godziny 15:00 
zostanie zamknięty 
elektroniczny system)

Złożenie dokumentów w placówkach 
możliwe jest w dni robocze od godz. 10:00 
do godz. 15:00

(15-19.05.2021 r. złożenie wniosku              
w elektronicznym systemie możliwe jest 
24 godziny na dobę)

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

01.06.2021r.

od godz. 14:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się 
kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

01.06.2021r. 02.06.2021r.

od godz. 14:00   do 
godz. 15:00*

od godz. 8:00 do 
godz. 15:00*

Sprawdzić wyniki rekrutacji  w szkole I-go wyboru (Lista 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

07.06.2021r.

od godz. 14:00

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

Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują 
wolnymi miejscami - bez wykorzystania elektronicznego Data rozpoczęcia Data zakończenia



systemu

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

14.06.2021r. 15.06.2021r.

od godz. 8:00 do godz. 15:00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych)

21.06.2021r.

od godz. 12:00

Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się 
kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca

21.06.2021r. 22.06.2021r.

od godz. 12:00 do 
godz. 15:00

od godz. 8:00 do 
godz. 15:00

Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej

(Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

24.06.2021r.

od godz. 12:00

Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy 31.08.2021 r.

* Dotyczy chęci złożenia dokumentów w Szkole Podstawowej w formie papierowej.

2. Kryteria rekrutacyjne do klas I Szkół Podstawowych

Kryteria określone w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z
dnia 11 stycznia 2018 r.

L.p. Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie

kryterium Liczba punktów

1 Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 
5 do Uchwały Nr L/1186/18 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 
2018r.

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

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 2019 r. poz. 924, 
1111, 1818)

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

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 
6 do Uchwały
Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 11 stycznia 2018r.

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 pozostający we 
wspólnym gospodarstwie 
domowym

dwoje lub 
więcej 
rodzeństwa oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 

7 do Uchwały
Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 11 stycznia 2018r.

3

jeden brat 
albo siostra

2

* Miejscem zamieszkania dziecka 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,
miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2021r.),

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

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. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)




