Dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji na
rok szkolny 2017/2018

1. Dzieci/uczniowie
uczęszczający
do
placówek
publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław.
Dane konta dostępu do rekrutacji (login i hasło)rodzic/opiekun prawny otrzyma w przedszkolu lub
szkole, do której uczęszcza jego dziecko.

1.

Po wejściu na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl użytkownik zostanie zapytany „Czy chcesz
skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji?”. W przypadku wyboru z systemu elektronicznej
rekrutacji użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

2.

Następnie należy wybrać odpowiedni moduł rekrutacji: rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych lub rekrutacja do szkół podstawowych.

3.

Po wybraniu modułu rekrutacyjnego należy zalogować się na otrzymany w placówce login i
hasło. Otrzymane w placówce hasło, jest tymczasowe i musi zostać zmienione w ciągu 72 godzin
od wygenerowania. System wymusi zmianę podczas pierwszego logowania.

4.

Po naciśnięciu zaloguj należy wprowadzić login oraz hasło, a następnie przejść do wypełniania
elektronicznego wniosku.

5.

W kolejnym kroku należy wprowadzić login w celu dodatkowej weryfikacji i nacisnąć
„Wprowadź”.

6.
7.

Następnie należy wypełnić wniosek.
Po wypełnieniu wniosku należy zaakceptować regulamin portalu, wydrukować wniosek i wraz z
wymaganymi dokumentami zanieść do placówki I wyboru.
Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do placówki pierwszego
wyboru w celu wypełnienia ręcznie wniosku rekrutacyjnego.

2. Dzieci/uczniowie nie uczęszczający do placówek
publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław (w
tym dzieci spoza Wrocławia) i dzieci które nie
uczęszczają do żadnej placówki.
1.

Po wejściu na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl użytkownik zostanie zapytany „Czy chcesz
skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji?”. W przypadku wyboru z systemu elektronicznej
rekrutacji użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

2.

Następnie należy wybrać odpowiedni moduł rekrutacji: rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych lub rekrutacja do szkół podstawowych

3.

Po wybraniu modułu rekrutacyjnego należy podać numer PESEL, imię i nazwisko
kandydata, a następnie wybrać wprowadź wniosek.

4.
5.

Następnie należy wypełnić wniosek.
Po wypełnieniu wniosku należy zaakceptować regulamin portalu, wydrukować wniosek i wraz z
wymaganymi dokumentami zanieść do placówki I wyboru.
Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do placówki pierwszego
wyboru w celu wypełnienia ręcznie wniosku rekrutacyjnego.

Uwaga – login i hasło otrzymane w ubiegłorocznej rekrutacji lub otrzymane w czasie tego
roku szkolnego są aktualne i pozwalają skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji.

