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Podstawa prawna 
−−−− Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) 
−−−− Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7) 
−−−− Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku 

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 

−−−− Zarządzenie Nr 6/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 
roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia  
6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów  
i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2014/2015 

 
 

I. Przygotowanie wniosku 
 

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek 
 

• wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców 
• wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach nieobwodowych 
• utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór 

jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru 
• wpisać: 

- oceny ze świadectwa i wynik sprawdzianu po VI klasie 
- zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
- zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów 

• wydrukować wniosek  
 

Uwagi:  
− Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 
−−−− Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. Gimnazjum nr 1,) lub typ szkoły 

wchodzący w skład zespołu szkół (np. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 7) 
−−−− Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 20t 

ust.1 ustawy o systemie oświaty  
−−−− Wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę,  aby proponowany język obcy 

zapewniał kontynuację ze szkoły podstawowej. 
 
 

 
II. Wybór szkół 
 

•••• elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto 
Wrocław 
Uwaga: Rodzic powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić 

uwagę na terminy złożenia pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia 
ucznia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów  
do oddziałów dwujęzycznych oraz do próby sprawności fizycznej  
dla kandydatów do klas sportowych. 

• elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa się do oddziałów: 
- ogólnych 
- sportowych 
- dwujęzycznych  
- międzynarodowego 

• w przypadku, gdy w danym gimnazjum nauka odbywa się tylko w klasach 
ogólnych, na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równoważny 
wyborowi klasy ogólnej 
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a. Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum obwodowego  
 
 

• należy wybrać na pozycji I gimnazjum obwodowe, wydrukować zgłoszenie  
i w odpowiednim terminie wraz z oryginałami wymaganych dokumentów złożyć  
w szkole 

UWAGA: gimnazjum jest szkołą obwodową, co oznacza, że w rejonie miejsca 
zamieszkania* kandydata działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce  
do nauki 

 
 

b. Rekrutacja do gimnazjum innego niż obwodowe 
 

• można wybrać oddziały w max. 3 gimnazjach, tworząc własną listę preferencji  
• czwartym gimnazjum na liście będzie gimnazjum obwodowe 
• wybór gimnazjum obwodowego jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem 

kandydata; jeśli wybrał je na wcześniejszym niż czwarte miejsce, system 
uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu 

• kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem 
danego gimnazjum i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

• oceny, wyniki sprawdzianu po VI klasie oraz zdobyte w szkole osiągnięcia, wpisane 
do świadectwa przeliczane są na punkty rekrutacyjne 

• uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych 
kryteriów wpisanych i zaznaczonych we wniosku i decyduje o tym, do 
którego z wybranych gimnazjów kandydat zostanie zakwalifikowany 

• kwalifikowanie odbywa się do jednego z gimnazjum wskazanego we wniosku przez 
kandydata, zgodnie z listą preferencji 

• punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:  
- zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które kandydat spełnia 
- dostarczono w wyznaczonym terminie do szkoły I wyboru wydrukowany  

i podpisany przez rodzica  wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.  
• kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do żadnego z dodatkowo wybranych 

gimnazjów, automatycznie zostanie przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego 
• w przypadku podjęcia decyzji o nauce kandydata w gimnazjum innym niż 

prowadzone przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest  
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu 
realizacji obowiązku szkolnego 
 

 
c. Rekrutacja do oddziałów sportowych  

 
• złożyć w odpowiednim terminie w gimnazjum z oddziałami sportowymi pisemne 

zgłoszenie woli przystąpienia do próby sprawności fizycznej, podpisane przez 
jednego z rodziców,  

• zgłosić się w odpowiednim terminie do gimnazjum na próbę sprawności fizycznej 
• sprawdzić wyniki próby sprawności fizycznej w gimnazjum i odebrać 

zaświadczenie z wynikiem próby i uzyskaną liczbą punktów  
Uwaga: szkoła, w której kandydat przystąpił do próby sprawności fizycznej 
wydaje zaświadczenie o wyniku próby z podaną liczbą uzyskanych punktów 

Oddziały sportowe 
• koszykówka: G nr 6 
• koszykówka chłopców G nr 18, G nr 39 
• koszykówka dziewcząt:, G nr 9, G nr 11 
• lekkoatletyka: G nr 19, G nr 24, G nr 27, G nr 37, 
• ogólnorozwojowa: G nr 24, G nr 38,  
• piłka nożna: G nr 2, G nr 4, G nr 12, G nr 19, G nr 20, G nr 21, G nr 38,  
• piłka nożna chłopców: G nr 9, G nr 11, G nr 24 
• piłka ręczna dziewcząt: G nr 28 
• piłka ręczna chłopców: G nr 37 
• piłka siatkowa: G nr 5, G nr 7, G nr 13 
• piłka siatkowa dziewcząt: G nr 9, G nr 11, G nr 24 
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• piłka siatkowa chłopców: G nr 27 
• pływanie: G nr 37, G nr 38 
• szermierka: G nr 3 
• judo: G nr 37 
• wioślarstwo: G nr 15 
• zapasy: G 22 
• baseball: G nr 6 
• taniec: G nr 20 
• pływanie w płetwach: G nr 27 

 
Uwaga: o dokładne terminy sprawdzianów należy pytać w szkołach, w których 

przeprowadzane są dodatkowe próby sprawności fizycznej 
 
Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej pozwala na rekrutację do innej 
szkoły z oddziałem z tą samą dyscypliną sportową.  
Wyjątek stanowi Gimnazjum nr 5, które honorować będzie jedynie wyniki 
próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w tym gimnazjum  
 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty są przyjmowani 
w pierwszej kolejności do oddziałów sportowych pod warunkiem, że uzyskali 
oni pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.  
Konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty jest  Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „zDolny Ślązaczek”. 
 

d. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych lub międzynarodowego 
 

• złożyć w odpowiednim terminie w gimnazjum dwujęzycznym lub międzynarodowym 
pisemnie zgłoszenie woli przystąpienia do  dodatkowego sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych, podpisaną przez jednego z rodziców  

- zgłosić się w odpowiednim terminie do gimnazjum dwujęzycznego lub 
międzynarodowego na dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

• sprawdzić wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w gimnazjum i odebrać 
zaświadczenie z uzyskaną liczbą punktów 
Uwaga: szkoła, w której kandydat przystąpił do dodatkowego sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych wydaje zaświadczenie z wynikiem 
sprawdzianu oraz podaną liczbą uzyskanych punktów 

 
Oddziały dwujęzyczne: 
• z językiem angielskim: G nr 1, G nr 49 w Zespole Szkół nr 14  
• z językiem francuskim: G nr 30, G nr 34 
• z językiem hiszpańskim: G nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 
• z językiem niemieckim: G nr 48 w Zespole Szkół nr 5  
• z językiem włoskim: G nr 18 
Oddział międzynarodowy z programem MYP:  
• G nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 
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Wymagane sprawdziany uzdolnień kierunkowych w oddziałach dwujęzycznych i międzynarodowym 
Język 

L.p. Rodzaje sprawdzianów Terminy sprawdzianów 
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ło
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sk
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zp
ań
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n
ie
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24.03.2014r. godz. 8.00 
j. polski 

predyspozycji przedmiotowych 
 
 
 

25.03.2014r. godz.8.00 
matematyka  

1. 

predyspozycji językowych 26.03.2014r. godz. 12.00 

G18  G30 
G34 

G10 G48 G1 
G49 

24.03.2014r. godz. 8.00 
j. polski 

predyspozycji przedmiotowych 
 
 
 

25.03.2014r. godz. 8.00 
matematyka    

predyspozycji językowych 26.03.2014r. godz. 12.00 

2. 

z języka angielskiego 27.03.2014r. godz. 14.00 

        G26 

 
• we wszystkich oddziałach dwujęzycznych w G nr 1, G nr 10, G nr 18, G nr 30,  

G nr 34, G nr 48, G nr 49 oraz w oddziale międzynarodowym w G nr 26 
przeprowadzany jest taki sam i w tym samym terminie sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych 

• w oddziale międzynarodowym w G nr 26 wymagane jest dodatkowo zaliczenie 
sprawdzianu z języka angielskiego 

 
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty są przyjmowani 
w pierwszej kolejności do oddziałów dwujęzycznych.  
Konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty jest  Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „zDolny Ślązaczek”. 

 
e. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych i specjalnych dla kandydatów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 
gimnazjów integracyjnych, specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, 
odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. 
Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 p. 439: 

• wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia 
• 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 
 

Oddziały integracyjne: 
• G nr 4 ul. Paulińska 14 
• G nr 28 ul. Zachodnia 2 
• G nr 50 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36/38  
 

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
do gimnazjów integracyjnych, specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, 
odbywa się na zasadach ogólnych. 
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f. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II 
 

• po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystym gimnazjum, zgodnie 
ze statutem szkoły ma zagwarantowane w nim miejsce 

• deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na 
zasadach ogólnych  

 
g. Możliwość zmiany kolejności wybranych szkół 

 
kandydat chcąc dokonać zmian wyborów powinien w odpowiednim terminie: 

- zalogować się do systemu  
- sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada 

jego zainteresowaniom  
- w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami 

odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność 
w przypadku, gdy wybór oddziałów jest niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio 
wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – 
zgodnie ze swoimi preferencjami 

 
 

III.  Składanie zgłoszeń w przypadku wybrania tylko szkoły obwodowej 
 

• złożyć w odpowiednim terminie w gimnazjum obwodowym: 
- zgłoszenie wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji, podpisane przez 

rodzica oraz wychowawcę klasy VI 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
- oryginał wyników sprawdzianu po VI klasie 
- 2 zdjęcia 

 
IV. Składanie dokumentów 

 
• złożyć w wyznaczonym terminie w gimnazjum I wyboru wydrukowany  

z elektronicznego systemu wniosek, podpisany przez rodzica oraz wychowawcę 
klasy VI.  
Uwaga: w przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest 
wymagany podpis wychowawcy 

 
Do wniosku załącza się: 
− potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat 

ukończył kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku 
sprawdzianu po VI klasie.  

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych 
kryteriów (jeżeli dotyczy):  
- pisemną zgodę rodziców (dot. wniosków do oddziałów sportowych) 
- opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe (dot. wniosków do 

oddziałów sportowych) 
- zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej 

(dot. wniosków do oddziałów sportowych) 
- orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie  

z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

- zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas  sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych (dot. wniosków do oddziałów dwujęzycznych) 

- oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą 
„Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”  
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- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu  
z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata,  
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu 
lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 
721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców  

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodziców lub przez pełnoletniego kandydata albo akt 
zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców lub przez pełnoletniego 
kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą 
„Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.” 

- dokument poświadczający 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, ze zm.),  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców  

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim wydane przez właściwego kuratora oświaty, 
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodziców  

 
 

V. Potwierdzenie woli nauki  
 

• sprawdzić w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, do 
której  szkoły z listy wyborów kandydat został zakwalifikowany 

• złożyć w określonym terminie: 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
- oryginał wyników sprawdzianu po VI klasie 
- dwa zdjęcia 

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat lub jego rodzic nie złoży  
w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został 
zakwalifikowany, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole  
i automatyczne wpisanie na listę uczniów gimnazjum obwodowego. 
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VI. Kryteria - Punkty rekrutacyjne 

 
L.p. Kryteria podstawowe do oddziałów ogólnych Wartość punktowa  
1. Oceny końcowe po VI klasie max. 40 
2. Wynik sprawdzianu po VI klasie max. 40 
3. Ocena zachowania max. 10 
4. Inne osiągnięcia wymienione w świadectwie max. 10 

 Kryteria podstawowe w oddziałach dwujęzycznych Wartość punktowa 
1. Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych w oddziałach dwujęzycznych max. 20 
2. Wynik ze sprawdzianu predyspozycji przedmiotowych w oddziałach 

dwujęzycznych  
max. 20 

 Kryteria podstawowe w oddziałach sportowych Wartość punktowa 
 Wynik próby sprawności fizycznej w oddziałach sportowych  max.40 

 Oceny końcowe po VI klasie z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego 
języka obcego, przyrody, historii 

Wartość punktowa 

1. Ocena: celujący  8 
2. Ocena: bardzo dobry  6 
3. Ocena: dobry  4 
4. Ocena: dostateczny  2 
5. Ocena: dopuszczający  0 

 Oceny zachowania Wartość punktowa 
1. Wzorowe  10 
2. Bardzo dobre  7 
3. Dobre  4 
4. Poprawne  2 
5. Nieodpowiednie  0 
6. Naganne  0 

 Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie Wartość punktowa 
1. Finaliści Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych 

„zDolny Ślązaczek”  
5 

2. Aktywna i systematyczna praca w ramach wolontariatu lub w samorządzie 
uczniowskim, trwająca co najmniej 1 rok szkolny 

2 

3. Zwycięzcy (I, II, III miejsce) konkursów sportowych, artystycznych  
na szczeblu co najmniej powiatowym, reprezentujący szkołę  

2 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych: 
• Turniej Młodych Matematyków 
• Konkurs Przyrodniczy Supersowa 
• Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych Bienchen  
• Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 
• Asy z szóstej klasy 

1 

 Kryterium różnicujące kandydatów do oddziałów sportowych (w pierwszej kolejności) 

 Liczba punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej 

 Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), 
brane pod uwagę łącznie 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
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 Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

1. Laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek”-  
na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez  właściwego kuratora oświaty. 

 
VII. Harmonogram 

 
HARMONOGRAM - REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW   

I nabór - rekrutacja elektroniczna 

do 18.03.2014 r.  
(do godz. 14.00) 

Złożyć pisemne zgłoszenie woli przystąpienia do sprawdzianów  
w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie 
kwalifikacyjne (dot. oddziałów sportowych i dwujęzycznych) 

24.03-11.04.2014 r. Zgłosić się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w 
których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne 

do 18.06.2014 r. 
Złożyć wniosek do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
(dotyczy wyłącznie kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego) 

02-26.06.2014 r. 
Wygenerować elektroniczny wniosek, wybrać oddziały w max. 3 
gimnazjach spoza obwodu, wpisać oceny, dokonać ewentualnych zmian 
preferencji, wydrukować wniosek 

27.06-30.06.2014 r. 
(do godz. 15.00) 

Złożyć w szkole I wyboru wydrukowany wniosek i kopie/oryginały 
wymaganych dokumentów (w przypadku zaznaczenia jedynie szkoły 
obwodowej- w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów) 

03.07.2014 r. Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji  
do 07.07.2014 r. 
(do godz. 15.00) 

Złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany 
oryginały wymaganych dokumentów 

08.07.2014 r. Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w szkole lub na stronie rekrutacji  

niezwłocznie Powiadomić gimnazjum obwodowe o podjęciu nauki w innej szkole                
niż objętej elektroniczną rekrutacją 

 
VIII. Informacje o rekrutacji 

 
• W szkole I wyboru; 
• Na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl; 
• Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77 
• W Szkolnych Ośrodkach Kariery: 

- Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 321 94 61 
- Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 325 14 58  
- Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 351 23 45 
- Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 324 69 00 
- Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska tel. 71 793 12 03 
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3 tel. 71 343 84 41  
- Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum 

Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a tel. 71 373 57 04  
__________________________________________________________________ 

 
* dla potrzeb rekrutacji pod pojęciem miejsca zamieszkania rozumie się:  
- zameldowanie stałe  
- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r. 
- lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył 
 


