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Dużo punktów za PIT rozliczony we Wrocławiu, czyli za udział w programie Nasz Wrocław. A jeszcze więcej, gdy poświadczymy meldunek stały we Wrocławiu 
(program Nasz Wrocław MAX). Po raz drugi rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli zerówek, i szkół 
podstawowych zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wniosek do wymarzonych placówek.

Podobnie jak w ubiegłorocznej 
rekrutacji niezbędne do złożenia 
wniosku w formie elektronicznej 
będzie posiadanie Profilu Zaufa-
nego. Użytkownik przy próbie 
zalogowania się na rekrutacje.
edu.wroclaw.pl zostanie prze-
kierowany na platformę login.
gov.pl. Tam zostanie poproszony 
o wpisanie loginu i hasła Profilu 
Zaufanego.

Jak założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany to darmowe na-
rzędzie, które umożliwia logo-
wanie i składanie podpisu elek-
tronicznego. Dzięki temu można 
załatwić sprawy urzędowe online 
w serwisach administracji pu-
blicznej bez wychodzenia z domu 
(m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd 
Skarbowy i urzędy: gminy, po-
wiatu, województwa i centralnej 
administracji rządowej).

By założyć Profil Zaufany, nale-
ży wypełnić formularz na stronie 
epuap.gov.pl/wps/portal/reje-
stracja-konta. Następnie w cią-
gu 14 dni osoba ubiegająca się 
o jego wydanie musi udać się do 
dowolnego punktu potwierdza-
jącego z dowodem osobistym lub 
paszportem.

Profil Zaufany można także za-
łożyć bez wychodzenia z domu 
poprzez konto w banku lub kwa-
lifikowany podpis elektroniczny.

Program Nasz Wrocław

Program Nasz Wrocław skiero-
wany jest do mieszkańców Wro-
cławia, którzy rozliczają w mie-
ście swój podatek dochodowy 
i aktywnie przyczyniają 
się do rozwoju Wrocławia. 
W zamian mogą uzyskać 
Status Podatnika, który 
daje możliwość korzysta-
nia ze zniżek w licznych 
instytucjach użyteczności 
publicznej, jak również 
z topowych miejskich atrakcji 
i tańszych biletów okresowych na 
komunikację miejską MPK.

Warunkiem skorzystania z pro-
gramu jest rejestracja konta na 
www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw 
lub poprzez aplikację mobilną, 
akceptacja regulaminu programu 

i aktywowanie Statusu Podatnika 
w programie Nasz Wrocław po-
przez potwierdzenie rozliczenia 
PIT-u we Wrocławiu..

Dla zameldowanych na stałe 
Nasz Wrocław MAX

Nasz Wrocław MAX to specjalny 
status przeznaczony dla uczest-
ników programu Nasz Wrocław, 
który oferuje jeszcze większe 
zniżki, dodatkowe darmowe wej-
ścia z osobami towarzy-
szącymi do miejskich 

atrakcji, a także unikatowe oferty 
specjalne u miejskich partnerów, 
których nie znajdziesz nigdzie 
indziej.

Warunkiem jego uzyskania jest 
posiadanie aktywnego Statu-
su Podatnika w programie Nasz 
Wrocław i potwierdzenie zamel-

dowania na pobyt stały we Wro-
cławiu. O tym, jakie korzyści 
wiążą się z posiadaniem statusu 
MAX – na stronie www.wroc-
law.pl/nasz-wroclaw/nasz- 
wroclaw-max.

Aż 50 lub 90 pkt za status 
MAX jednego rodzica

Rodzic, który rekrutuje dziec-
ko do placówek oświatowych 
w 2023 roku, najwięcej punktów 

uzyska za uczestnictwo w pro-
gramie Nasz Wrocław 
i statusu MAX. Za status 

MAX jednego z rodziców 
w postępowaniu rekru-
tacyjnym do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
kandydat uzyska aż 50 pkt.

Przy rekrutacji dziecka do kla-
sy I w szkole podstawowej, dla 
którego szkoła nie jest placówką 
obwodową, za posiadanie statusu 
MAX przez jednego z rodziców, 
kandydat uzyska 90 pkt. Wska-
zana punktacja jest najwyższą 
wśród kryteriów miejskich okre-
ślonych w 2023 roku. Każdy ro-

dzic, który chce zwiększyć szan-
se swojego dziecka na przyjęcie 
do jednej z trzech wybranych 
szkół, powinien pomyśleć o jak 
najszybszym aktywowaniu sta-
tusu MAX. Kryterium uważa się 
za spełnione w przypadku posia-
dania aktywnego statusu przez 
jednego z rodziców.

Złożenie wniosku

Podczas rejestracji wniosku 
w elektronicznym systemie re-
krutacji należy dołączyć odpo-
wiednie załączniki potwierdza-
jące spełnienie zaznaczonych 
przez rodzica kryteriów. Część 
wymaganych załączników ro-
dzice odnajdą na stronie elek-
tronicznego systemu rekruta-
cji – rekrutacje.edu.wroclaw.
pl w zakładce Druki/Pliki do 
pobrania w formie aktywnego 
pliku pdf, który należy wypełnić 
i dołączyć do systemu. Pozo-
stałe dokumenty potwierdzają-
ce kryteria, np. zaświadczenie 
o zatrudnieniu, należy dołączyć 
w formie skanu. Po załączeniu 
odpowiednich plików system 
pozwoli na podpisanie wniosku 

Profilem Zaufanym. Wniosek 
podpisany Profilem Zaufanym 
wraz z załączonymi wymaga-
nymi dokumentami potwier-
dzającymi kryteria uznaje się za 
kompletny.

Zmiany po złożeniu wniosku

W przypadku podpisanego wnio-
sku Profilem Zaufanym rodzic 
będzie mógł również dokonywać 
jego modyfikacji do momentu 
zamknięcia etapu wprowadza-
nia wniosków/zgłoszeń w sys-
temie. Rodzic musi pamiętać 
jednak o tym, aby po dokonaniu 
zmian we wniosku/zgłoszeniu 
ponownie podpisać go Profilem 
Zaufanym. W razie braków lub 
załączenia niewłaściwych doku-
mentów do wniosku/zgłoszenia 
podpisanego przez Profil Zaufany 
komisja rekrutacyjna działająca 
w przedszkolu/szkole I wyboru 
może wezwać w formie elektro-
nicznej rodzica do uzupełnienia 
braków. Informację taką ro-
dzic odnajdzie na koncie ucznia 
po powtórnym zalogowaniu do 
systemu lub na swojej skrzynce 
elektronicznej.
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Rekrutacja 2023/24 Za MAXa najwięcej punktów

Roma, Emilka, Leon, Ignacy, Tomek, Patryk, Eva, Iza, Gabrysia, Mieszko, Dariia, Kazio, Julia i Igor – oto trzylatki z gr. 4 z Przedszkola 24 w Leśnicy

#wroclawskaedukacja


