
Załącznik nr 2 

do zarządzenia dyrektora z dnia 

 31 stycznia 2022 roku 

 II ETAP REKRUTACJI  

Kryteria określone w uchwale nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku 

w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, publicznych młodzieżowych domów kultury  prowadzonych przez Miasto Wrocław 

L.p. Kryteria  
Wartość 

punktowa 

 

1. 
 

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub 

studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą /prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą; 
 

15 

2. 
Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 
10 

3. 

Posiadanie aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* przez jednego z rodziców;  

*Aktywny status w ramach programu, to usługa skierowana do mieszkańców Wrocławia, którzy rozliczyli 

podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu. 

*Program Nasz Wrocław to usługa świadczona drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz 

aglomeracji wrocławskiej. 
 

50 

4. 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach 

zespołu szkół lub zespołu szkolno – przedszkolnego). 

 Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 
 

25 

5. 

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego 

przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką 

dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta; 
 

5 

6. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt; 

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę 

punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt). 

 Wzór:  

liczba punktów =  100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

                              -------------------------------------------- 

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka 
 

 

 

 

 


