Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
TABELA 1.
Lp.

1.

2.

Rodzaj czynności
Wydanie ósmoklasistom przez szkołę podstawową haseł,
umożliwiających
zalogowanie
się
do
systemu
elektronicznej
rekrutacji
poprzez
stronę
www.edu.wroclaw.pl
Wypełnienie wniosku (tj. podania) w systemie
elektronicznej rekrutacji i wydrukowanie oraz dostarczenie
do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
(10.07.2020 r. do godziny 12:00)

Uwagi

Szkoła prowadzona przez Miasto Wrocław, do której obecnie
uczęszcza kandydat, wyda hasło tymczasowe do systemu
rekrutacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub
telefonicznie
od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. Po zalogowaniu na konto należy wygenerowad elektronicznie
(10.07.2020 r. do godziny 15:00) wniosek, tj.:
- wpisad lub zweryfikowad dane osobowe kandydata i
rodziców
- wybrad z listy oddziały (klasy) z maksymalnie 6 szkół
ponadpodstawowych (można wybrad dowolną liczbę
oddziałów (klas) w każdej z 6 szkół)
- utworzyd listę preferencji, tj. ustalid kolejnośd oddziałów
(klas) zaczynając od najważniejszego; szkoła, do której
należy ten oddział (klasa) będzie nazywana szkołą I
(pierwszego) wyboru,
- po zapisaniu wniosku należy go wydrukowad i podpisad.
Wniosek należy złożyd w szkole I wyboru:
a) w postaci papierowej – zanieśd do szkoły pierwszego
wyboru,
lub
b) elektronicznie - zeskanowad podpisany wniosek i załączyd w
systemie elektronicznej rekrutacji.

TABELA 1. - cd
Dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego
wyboru dokumentów stwierdzających spełnianie kryteriów
społecznych i zdrowotnych*
3.

4.

Wpisanie i zaznaczenie w systemie elektronicznej rekrutacji
ocen i osiągnięd ze świadectwa ukooczenia szkoły
podstawowej oraz dostarczenie kopii świadectwa do szkoły

5.

ponadpodstawowej pierwszego wyboru *
Wpisanie do systemu elektronicznej rekrutacji wyników z
egzaminu
ósmoklasisty
oraz
dostarczenie
kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły
ponadpodstawowej pierwszego wyboru*
Możliwośd dokonania zmiany szkół przez kandydata w
elektronicznym systemie rekrutacji, łącznie ze zmianą
szkoły pierwszego wyboru

6.

od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. Kryteria społeczne i zdrowotne:
(10.07.2020 r. do godziny 15:00) - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
- niepełnosprawnośd kandydata lub członków jego rodziny,
- wielodzietnośd rodziny kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
(10.07.2020 r. do godziny 15:00)

od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r.
(04.08.2020 r. do godziny 15:00)

termin I: od 15.06.2020 r.
W przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru w terminie II, tj.
do 10.07.2020 r.;
od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. należy wydrukowad
termin II: od 31.07.2020 r.
ponownie wniosek, podpisad i dostarczyd do dnia 04.08.2020 r.
do 04.08.2020 r.
do godziny 15:00 do nowej szkoły pierwszego wyboru:
(w ostatni dzieo każdego terminu a) w postaci papierowej – zanieśd do tej szkoły (wcześniej
do godziny 15:00)
należy udad się do poprzedniej szkoły I wyboru w celu
anulowania poprzedniego wniosku),
lub
b) elektronicznie - zeskanowad podpisany wniosek i załączyd w
systemie elektronicznej rekrutacji.

* Dokumenty, o których mowa w pkt 3 - 5 należy złożyd w szkole I wyboru:
a) w postaci papierowej – zanieśd do szkoły pierwszego wyboru,
lub
b) elektronicznie - zeskanowad ww. dokumenty i załączyd w systemie elektronicznej rekrutacji.

TABELA 1. - cd
Lp.

7.

8.

9.

10.

Rodzaj czynności
Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
12.08.2020 r. od godziny 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
(tj. technikum lub branżową szkołę I stopnia) skierowania
na badania lekarskie

od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukooczenia
szkoły
podstawowej
oraz
oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe (tj. technikum lub branżowej szkoły I stopnia) –
także zaświadczenia od lekarza medycyny pracy,
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazao
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
dwóch zdjęd.

od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r.
(18.08.2020 r. do godz. 15:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję 19.08.2020 r. do godz. 14:00.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwagi

W poniższym linku podano wykaz placówek wykonujących
bezpłatne badania lekarskie przez lekarzy medycyny pracy:
http://dwomp.pl/pliki/2020_wykaz_placowek_badajacych_uczni
ow.pdf

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
do szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
TABELA 2.
Lp.

1.

2.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
(10.07.2020 r. do godziny 12:00)

Wydanie ósmoklasistom przez szkołę podstawową haseł,
umożliwiających
zalogowanie
się
do
systemu
elektronicznej
rekrutacji
poprzez
stronę
www.edu.wroclaw.pl
Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do od 15 czerwca 2020 r. do 22
szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału czerwca 2020 r. do godz. 15.00
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów
prowadzących
szkolenie
sportowe
w
szkołach
ponadpodstawowych.
Po 22 czerwca.2020 r. kandydat wprowadzający wniosek
w elektronicznym systemie rekrutacji nie będzie miał
możliwości wyboru powyższych oddziałów.

Uwagi
Szkoła prowadzona przez Miasto Wrocław, do której obecnie
uczęszcza kandydat, wyda hasło tymczasowe do systemu
rekrutacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub
telefonicznie
Po zalogowaniu na konto należy wygenerowad elektronicznie
wniosek, tj.:
-

-

-

wpisad lub zweryfikowad dane osobowe kandydata i
rodziców
wybrad z listy oddziały (klasy) z maksymalnie 6 szkół
ponadpodstawowych (można wybrad dowolną liczbę
oddziałów (klas) w każdej z 6 szkół)
utworzyd listę preferencji, tj. ustalid kolejnośd oddziałów
(klas) zaczynając od najważniejszego; szkoła, do której
należy ten oddział (klasa) będzie nazywana szkołą I
(pierwszego) wyboru,
po zapisaniu wniosku należy go wydrukowad i podpisad.

Wniosek należy złożyd w szkole I wyboru:
a) w postaci papierowej – zanieśd do szkoły pierwszego
wyboru,
lub
b) elektronicznie - zeskanowad podpisany wniosek i załączyd
w systemie elektronicznej rekrutacji.

TABELA 2. - cd
Dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego
wyboru dokumentów stwierdzających spełnianie kryteriów
społecznych i zdrowotnych*
3.

4.

Wpisanie i zaznaczenie w systemie elektronicznej rekrutacji
ocen i osiągnięd ze świadectwa ukooczenia szkoły
podstawowej oraz dostarczenie kopii świadectwa do szkoły

od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. Kryteria społeczne i zdrowotne:
(10.07.2020 r. do godziny 15:00) - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
- niepełnosprawnośd kandydata lub członków jego rodziny,
- wielodzietnośd rodziny kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
od 26.06.2020 r. do 10.07.2020 r.
(10.07.2020 r. do godziny 15:00)

ponadpodstawowej pierwszego wyboru *

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły
terminu przeprowadzenia sprawdzianu (uzdolnieo
kierunkowych, kompetencji językowych oraz sprawdzianu
predyspozycji językowych) lub prób sprawności fizycznej

6.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnieo kierunkowych

7.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

8.

9.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy
wstępnej)
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
uzdolnieo kierunkowych

do 12 czerwca 2020 r.

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca
2020 r.;
II termin1 do 30 lipca 2020 r.
od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca
2020 r.;
II termin1 do 30 lipca 2020 r.
od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca
2020 r.;
II termin1 do 30 lipca 2020 r.
I termin do 9 lipca 2020 r.;
II termin do 31 lipca 2020 r.;

TABELA 2. - cd
10.

11.

12.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej,
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych oraz sprawdzianu
predyspozycji językowych (klasa wstępna).
Wpisanie do systemu elektronicznej rekrutacji wyników
z egzaminu ósmoklasisty oraz dostarczenie kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do
szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru*
Możliwośd dokonania zmiany szkół przez kandydata w
elektronicznym systemie rekrutacji, łącznie ze zmianą
szkoły pierwszego wyboru

I termin do 9 lipca 2020 r.;
II termin do 31 lipca 2020 r.;

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020 r. od godziny 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe (tj. technikum lub branżową szkołę I stopnia)
skierowania na badania lekarskie

od 15.06.2020 r. do 14.08.2020
r.

13.

14.

15.

I termin do 9 lipca 2020 r.;
II termin do 31 lipca 2020 r.;

od 31.07.2020 r. do 04.08.2020
r. (04.08.2020 r. do godziny
15:00)
termin I: od 15.06.2020 r.
do 10.07.2020 r.;
termin II: od 31.07.2020 r.
do 04.08.2020 r.
(w ostatni dzieo każdego
terminu do godziny 15:00)

W przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru w terminie II, tj.
od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r. należy wydrukowad ponownie
wniosek, podpisad i dostarczyd do dnia 04.08.2020 r. do godziny
15:00 do nowej szkoły pierwszego wyboru:
c) w postaci papierowej – zanieśd do tej szkoły (wcześniej
należy udad się do poprzedniej placówki I wyboru w celu
anulowania poprzedniego wniosku),
lub
d) elektronicznie - zeskanowad podpisany wniosek i załączyd w
systemie elektronicznej rekrutacji.

W poniższym linku podano wykaz placówek wykonujących
bezpłatne badania lekarskie przez lekarzy medycyny pracy:
http://dwomp.pl/pliki/2020_wykaz_placowek_badajacych_u
czniow.pdf

TABELA 2. - cd

16.

17.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego od 13.08.2020 r. do 18.08.2020
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału r. (18.08.2020 r. do godz. 15:00)
świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej oraz
oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe (tj. technikum lub
branżowej szkoły I stopnia) – także zaświadczenia od
lekarza medycyny pracy, zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz dwóch zdjęć.
Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

* Dokumenty, o których mowa w

19.08.2020 r. do godz. 14:00.

pkt 3, 4, 12 TABELI 2. należy złożyd w szkole I wyboru:

a) w postaci papierowej – zanieśd do szkoły pierwszego wyboru,
lub
b) elektronicznie - zeskanowad ww. dokumenty i załączyd w systemie elektronicznej rekrutacji.

Opracował Zdzisław Kolan
na podstawie informacji zawartej
na stronie www.edu.wroclaw.pl
Więcej informacji na stronie:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

