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Po raz pierwszy wyłącznie elektroniczna. Dodatkowe punkty za aktywny Status Podatnika w programie Nasz Wrocław. Takich nowości możemy 
się spodziewać w tegorocznej rekrutacji. Do podstawówek zaczyna się 16 lutego, do przedszkoli – 23 marca. Jeżeli płacisz podatki we Wrocławiu, 
teraz masz czas zapisać się do programu Nasz Wrocław lub sprawdzić, czy masz aktywny Status Podatnika. 

Do września jeszcze daleko, ale 
rodzice wrocławian z roczników 
2015 - 2019 powinni już pomyśleć 
o rekrutacji:

 ◼ 7-latki zaczną naukę 
w kl. I w szkole podstawowej, 

 ◼ 6-latki mogą zacząć 
naukę w zerówce w szkole 
podstawowej (albo zostać 
w swoim przedszkolu - wtedy 
rekrutacja ich nie dotyczy), 

 ◼ 4-, 5-latki mogą zmienić 
przedszkole na inne, 

 ◼ 3-latki zaczną swoją przygodę 
z przedszkolem.

Dlatego warto zapoznać się z ka-
lendarzem i kryteriami tegorocznej 
rekrutacji (str. 10-11). Największą 
nowością jest to, że zamiast zło-
żenia PIT-a we Wrocławiu (30 pkt. 
w ub.r.) jest premiowany aktyw-
ny Status Podatnika w programie 
Nasz Wrocław. Daje to 90 pkt. - 
przy naborze do SP spoza obwodu 
i 50 pkt. - przy naborze do przed-
szkola. Czym jest ten program 

i jak się zapisać do niego - str. 12. 
Na tej stronie w sekcji „Rodzice 
pytają” dowiesz się też, jak złożyć 
wniosek nie przez internet. 

Cyfrowa rekrutacja

Nabór do wrocławskich przedszkoli 
i szkół podstawowych w 2022 roku 
przeprowadzony zostanie w pełni 
elektronicznie. Urzędnicy Departa-
mentu Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia postarali się, aby sys-
tem rekrutacji został zintegrowany 
z Krajowym Węzłem Identyfikacji 
Elektronicznej. 

Dla rodziców oznacza to, że wnio-
sek rekrutacyjny będą mogli złożyć 
przy pomocy własnego komputera 
i myszy, bez używania drukarki. 
Podpiszą go za pomocą Profilu 
Zaufanego. 

Logowanie do systemu

Elektroniczny system rekrutacji 
już podczas logowania na stronie 
naboru rekrutacje.edu.wroclaw.pl 
przekieruje użytkowanika do pa-
nelu wpisania loginu i hasła Pro-

filu Zaufanego. Nie będzie więc 
możliwości wprowadzenia wnio-
sku w elektronicznym systemie 
rekrutacji bez posiadania Profilu 
Zaufanego.

Załóż Profil Zaufany

Profil Zaufany to bezpłatne narzę-
dzie, które umożliwia logowanie 
i składanie podpisu elektroniczne-
go. Dzięki temu można załatwiać 
przez internet część spraw urzę-
dowych w serwisach administracji 
publicznej. Aby założyć Profil Za-
ufany, należy wypełnić formularz 
na stronie epuap.gov.pl/wps/por-
tal/rejestracja-konta. Następnie 
w ciągu 14 dni pójść do Centrum 
Obsługi Podatnika przy ul. Kotlar-
skiej 41 z dowodem osobistym lub 
paszportem. 

Potwierdź w domu

Profil Zaufany możesz założyć 
też bez wychodzenia z domu, jeśli 
masz: 

 ◼ konto w systemie banku lub 
innego przedsiębiorcy, który 

ma zgodę na potwierdzanie 
profilu zaufanego (ich listę 
znajdziesz na stronie profilu 
zaufanego), 

 ◼ kwalifikowany podpis 
elektroniczny.

Zmieniaj, ale zawsze 
podpisuj

W razie załączenia niewłaści-
wych dokumentów do wniosku 
rekrutacyjnego, podpisanego 
przez Profil Zaufany, szkolna lub 
przedszkolna komisja rekruta-
cyjna I wyboru wezwie w formie 
elektronicznej rodzica do uzupeł-
nienia braków. Informację taką 
rodzic odnajdzie na koncie ucznia 
po powtórnym zalogowaniu do 
systemu lub na swojej skrzynce 
elektronicznej. 

W przypadku podpisanego wnio-
sku Profilem Zaufanym rodzic 
będzie mógł również dokonywać 
jego modyfikacji do momentu 

zamknięcia etapu wprowadza-
nia wniosków w systemie. Rodzic 
musi pamiętać jednak o tym, aby 
po dokonaniu zmian we wniosku 
ponownie podpisać go za pomocą 
Profilu Zaufanego.

Potrzebny też w rekrutacji 
uzupełniającej

Do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych (czyli zerówek) w szko-
łach podstawowych rodzic będzie 
składał podobnie jak w I etapie 
wniosek w formie elektronicznej. 

Podobnie będzie w rekrutacji na 
wolne miejsca w podstawówkach 
dla kandydatów spoza obwodu 
szkoły. Na etapie postępowania 
uzupełniającego rodzice mogą 
wykorzystać wcześniejsze oświad-
czenia i załączniki, które w rekru-
tacji uzupełniającej muszą zostać 
wprowadzone do systemu i podpi-
sane elektronicznie. 
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Dzieci z Przedszkola nr 121 przy ul. Tramwajowej mają do obserwacji przyrody specjalne lupy powiększające. Sztuczny pająk służy do ćwiczeń oswajających 




