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W nowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 25 przy ul. Asfaltowej we wrześniu lekcje zsacznie 1000 uczniów, a zajęcia w przedszkolu – 200 maluchów. W nowym budyn-
ku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej dla wszystkich mieszkańców Wojszyc i Jagodna. Przedszkole 141 przy al. Hallera przyjmie 200 kolejnych malców.

Oba budynki mają zostać wybudo-
wane do końca wakacji.

Pod zielonym dachem

W ZSP nr 25 przy Asfaltowej za-
planowano 1200 miejsc: 1000 dla 
uczniów SP, a 200 – dla przed-
szkolaków. Oprócz sal lekcyjnych, 
pracowni komputerowych, dwóch 
sal gimnastycznych, sali gimna-
styki korekcyjnej, będą też świetli-
ce szkolne i biblioteka z czytelnią. 
Budynek z czasem otoczy zieleń, 
bo zostanie tam zasadzonych 130 
drzew, takich gatunków jak: platan 
klonolistny, klon czerwony, dąb 
szypułkowy, klon zwyczajny, grab 
pospolity. Do dyspozycji dzieci będą 
dwa boiska, bieżnia o długości 100 
m, skocznia w dal, zewnętrzna si-

łownia i dwa place zabaw. ZSP nr 
25 ma zostać wyposażony w fo-
towoltaikę, zielony dach i odzysk 
ciepła z wentylacji mechanicznej. 
Z myślą o rodzicach odwożących 
dzieci budowane są dwa parkingi: 
na ok. 100 samochodów i 200 ro-
werów. Koszt budowy ZSP nr 25 to 
ponad 55 mln zł.

Rekrutację do SP nr 11 przy ul. As-
faltowej przeprowadza komisja 
rekrutacyjna w SP 32 w ZSP nr 21 
przy ul. Kłodzkiej 40.

Własna kuchnia

We wrześniu do użytku oddane 
zostanie Przedszkole 141 przy al. 
Hallera 77A dla 200 przedszkola-
ków. Placówka będzie miała 8 sal 

dydaktycznych, salę wielofunkcyj-
ną, salę do zajęć terapeutycznych 
i własną kuchnię. Przed budyn-
kiem przedszkola urządzone zo-
staną dwa place zabaw. Pojawi się 
też ścieżka sensoryczna. Jedna ze 

ścian przedszkola zostanie zaziele-
niona pnączami. Roślinność pojawi 
się też na dachu. A obok niej – pa-
nele fotowoltaiczne. Dodatkowo, 
dzięki zbiornikowi na deszczówkę, 
będzie można zatrzymywać wodę 

opadową i wykorzystywać ją do 
podlewania ogródka. Koszt budo-
wy to ok. 15 mln zł. Rekrutację do 
przedszkola przy al. Hallera pro-
wadzi Zespół Przedszkoli nr 1 przy 
ul. Kolbuszowskiej 6.

 › Złożenie wniosku
Czy wystarczy wypełnić wniosek 
w elektronicznym systemie rekru-
tacji, czy trzeba go wydrukować?
Wniosek wprowadzony w elektro-
nicznym systemie rekrutacji wraz 
z załącznikami zostaje podpisa-
ny przez rodzica elektronicznie. 
Uznaje się to za kompletne złoże-
nie wniosku.

Czy złożony i podpisany elektro-
nicznie wniosek może zostać po-
prawiony?
Tak, wprowadzony wniosek w elek-
tronicznym systemie rekrutacji 
może zostać poprawiony do mo-
mentu zamknięcia etapu wprowa-
dzenia wniosków przez rodziców. 
Należy jednak pamiętać, aby popra-
wiony wniosek ponownie podpisać 
elektronicznie.

 › Nasz Wrocław MAX
Czy posiadając aktywny Status 
Podatnika otrzymam dodatkowe 
punkty za status MAX?
Punkty związane z udziałem 
w programie Nasz Wrocław nie su-
mują się. Oznacza to, że kandydat 
może uzyskać punkty za aktyw-
ny Status Podatnika w programie 
Nasz Wrocław lub za status Nasz 
Wrocław MAX.

 › Samotne wychowywanie
W jaki sposób udokumentować 
samotne wychowywanie dziecka?
Należy załączyć w systemie pra-
womocny wyrok sądu rodzinnego, 

orzekający rozwód, separację lub 
akt zgonu, a także wypełnić i za-
łączyć oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka i niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem. Dodatkowo w ra-
zie wątpliwości przewodniczący 
komisji rekrutacyjnej może zażą-
dać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadcze-
niu (np. wyrok sądu). Oświadcze-
nie o samotnym wychowywaniu 
może być zweryfikowane w dro-
dze wywiadu, do którego stosuje 
się przepisy, dotyczące rodzinnego 
wywiadu środowiskowego, prze-
prowadzanego przez odpowiednie 
instytucje publiczne, np. MOPS

 › Niepełnosprawność rodziców
Czy punkty za niepełnosprawność 
rodziców sumują się? Czy kandy-
dat otrzyma 200 pkt, bez różnicy, 
czy jest jedna osoba niepełno-
sprawna w rodzinie, czy dwie?
Są dwa kryteria do wyboru: albo 
oboje rodzice są niepełnosprawni, 
albo jeden. Nie można zaznaczyć 
obu tych kryteriów jednocześnie. Za 
niepełnosprawność rodziców mak-
symalnie można otrzymać 200 pkt.

 › Wielodzietność
Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dzieci z po-
przedniego związku wychowują 
się w innym domu (z drugim ro-
dzicem)?
Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci 

w jednym gospodarstwie domo-
wym.

Czy można zaznaczyć kryterium 
wielodzietności, jeśli dziecko 
ukończyło 18. rok życia?
Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się 
i wychowywane we wspólnym go-
spodarstwie domowym.

 › Obcokrajowcy
Czy dziecko-obcokrajowiec bie-
rze udział w rekrutacji do klas 
I w szkołach podstawowych?
W rekrutacji do SP mogą wziąć 
udział dzieci niebędące obywate-
lami polskimi, w tym uchodźcy 
z Ukrainy. Jednak dla nich reko-
mendowane są oddziały przygo-
towawcze. Aby zapisać dziecko do 
takiej klasy, należy złożyć podanie 
w wybranej szkole. Wówczas nie 
zachodzi potrzeba rekrutowania/
zgłaszania dziecka w elektronicz-
nym systemie rekrutacji.

 › Dochód
Czy należy wpisać jako dochód – 
kwotę brutto czy netto?
Należy wpisać dochód netto, co do 
grosza (nie należy zaokrąglać do-
chodu).

Które miesiące bierze się pod uwa-
gę przy obliczaniu dochodu?
Dowolne trzy miesiące z 6 poprze-
dzających złożenie wniosku (nie 
muszą być kolejne), przy czym 
dochód matki i ojca należy podać 
z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli 
są one w walucie obcej?
Należy dokonać przeliczenia do-
chodu na złotówki po średnim kur-
sie NBP na dzień 22 marca 2023 r.

 › Zamieszkiwanie we Wrocławiu
Co w przypadku, gdy ktoś wie, że 
przeprowadzi się do Wrocławia po 
terminie rekrutacji elektronicznej 
i np. od lipca będzie to jego miej-
sce zamieszkania?
Jeśli ma już dokument, który po-
twierdza, że jego miejsce zamiesz-
kania będzie we Wrocławiu, to 
może wziąć udział w elektronicznej 
rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we 
Wrocławiu?
Nie, nie trzeba być zameldowa-
nym. Rodzic, wypełniając wniosek 
w systemie, wpisuje aktualny ad-
res zamieszkania. Jeśli adres nie 
pokrywa się z adresem zameldo-
wania, będzie musiał załączyć od-
powiedni dokument. Na potrzeby 
rekrutacji przyjmuje się, że za-
mieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem stałym
b) zamieszkanie potwierdzone 
zameldowaniem czasowym na 
dzień 01.09.2023 r.
c) zamieszkanie potwierdzone in-
nym dokumentem (np. umową 
przedwstępną z deweloperem, ak-
tem notarialnym zakupu nierucho-
mości, umową najmu).

 › Zatrudnienie rodziców
Jak długo ważne jest zaświadczenie 
o zatrudnieniu?
Zaświadczenie wystawione od 
stycznia 2023 r. jest ważne przez 
cały okres rekrutacji, czyli do 31 
sierpnia 2023 r.

Czy umowa-zlecenie lub umowa 
o dzieło są traktowane jako praca 
i można wskazać je w formularzu 
rekrutacyjnym?
Każda umowa (umowa-zlecenie, 
o dzieło, działalność gospodarcza 
itd.) jest traktowana jako praca.

Czy osoba przebywająca na urlopie 
macierzyńskim lub wychowaw-
czym jest traktowana jako osoba 
zatrudniona?
W przypadku osób, będących na 
urlopach macierzyńskich lub wy-
chowawczych – są to osoby pozo-
stające w stosunku pracy. Osoby 
takie po zaznaczeniu odpowied-
niego kryterium są zobligowane do 
dołączenia zaświadczenia o zatrud-
nieniu przy składaniu dokumentacji 
w placówce. Jeżeli osoba prowadzi 
działalność gospodarczą, składa od-
powiednie oświadczenie.

 › Niepełnosprawność kandydata
Czy dziecko niepełnosprawne 
można rekrutować tylko do przed-
szkola integracyjnego?
Dziecko z orzeczeniem o potrze-
bie ksztacenia specjalnego może 
również ubiegać się o przyjęcie do 
przedszkola ogólnodostępnego.

Asfaltowa i Hallera dla 1400 dzieci od września

Rodzice pytają Departament Edukacji odpowiada
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Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu przyjmie w sumie 1200 dzieci
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