
UCHWAŁA NR XL/1153/21 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby 
punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 29 
ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klasy pierwszej szkoły podstawowej dysponującej wolnymi miejscami dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te 
kryteria: 
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły w zespole szkół, 

w której/w którym realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne – 15 punktów, 

2) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład 
zespołu, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 15 punktów, 

3) wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki uczęszczają do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto 
Krosno – 10 punktów, 

4) kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie do oddziału 
integracyjnego – 20 punktów, 

5) przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta 
Krosna – po 10 punktów za każdego z rodziców wykonującego pracę na 
terenie miasta Krosna (maksymalnie 20 punktów), 

6) przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę 
Mieszkańca – po 20 punktów za każdego z rodziców posiadającego 
aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca (maksymalnie 40 punktów). 
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż 

jednego kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom 
zamieszkałym na terenie miasta Krosna, a w przypadku braku rozstrzygnięcia 
– kandydatom najstarszym. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których 
mowa w § 1 ust. 1, są odpowiednio: 
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1) oświadczenie rodzica o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego, 

2) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do 
szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której kandydat ubiega 
się o przyjęcie, 

3) oświadczenie rodzica o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki przez wszystkie dzieci z rodziny kandydata, 

4) oświadczenie rodzica kandydata o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną na I etap edukacyjny, 

5) oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej na terenie miasta Krosna, 

6) kopia Krośnieńskiej Karty Mieszkańca. 
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 składa się na zasadach 

określonych w art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 

listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby 
punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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