
 

 

UCHWAŁA NR XIV/447/19 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno,  

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 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów przyznawanych za każde z tych 

kryteriów: 

1) oboje rodzice kandydata pracują – 20 punktów, 

2) przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta Krosna –  30 punktów, 

3) przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca – 20 punktów, 

4) rodzeństwo kandydata będzie kontynuować edukację w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej w tym samym zespole szkół – 10 punktów, 

5) wybrane przedszkole/oddział przedszkolny jest zlokalizowany w odległości do 3 km od miejsca 

zamieszkania kandydata, który ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 10 punktów, 

6) wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczęszczają do 

szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno – 10 punktów. 

2. Kandydat wychowywany przez rodzica samotnie wychowującego dziecko z tytułu spełniania kryterium 

określonego w ust. 1 pkt 1 otrzymuje maksymalną liczbę punktów. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo 

w przyjęciu przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - 

kandydatom najstarszym. 

§ 2. Kryteria, o których mowa w §1 obowiązują również w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 są odpowiednio: 

1) aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, ze wskazaniem miejsca 

wykonywania pracy – dot. pkt. 1 i 2, 
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2) kopia Krośnieńskiej Karty Mieszkańca – dot. pkt. 3, 

3) kopia deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub oświadczenie rodzica o zamiarze kontynuacji nauki 

w szkole podstawowej, w tym w zespole szkół, w którym funkcjonuje dane przedszkole – dot. pkt. 4, 

4) oświadczenie rodzica dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym 

o spełnianiu kryterium odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka do wybranego przedszkola – 

dot. pkt. 5, 

5) oświadczenie rodzica o miejscu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci 

z rodziny kandydata – dot. pkt. 6. 

2. Oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 składa się na zasadach określonych 

w art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LV/1236/18 Rady Miasta Krosna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. 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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