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Zasady i kryteria rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Krosno na rok szkolny 2017/2018
Szanowni Rodzice
Najbliższe dni to czas konsultacji i decyzji dla rodziców dzieci sześcioletnich
i siedmioletnich. Jeżeli Wasze dziecko kończy w tym roku 6 lat musicie przede
wszystkim zdecydować czy od września pójdzie do szkoły, czy zostanie
w przedszkolu, a może będzie uczęszczało do szkolnej zerówki. Jeżeli planujecie, że
Wasze sześcioletnie dziecko rozpocznie naukę w klasie pierwszej, staniecie
podobnie jak rodzice siedmiolatków przed wyborem szkoły dla dziecka.
Większość Rodziców decyduje się na szkołę w pobliżu miejsca zamieszkania – jest nią
najczęściej szkoła obwodowa. Warto zwrócić uwagę, że w czasie 8-letniego uczęszczania do
szkoły podstawowej dziecko dorasta i za kilka lat będzie chciało samo wracać do domu po
lekcjach. Warto wspólnie z dzieckiem odwiedzić szkołę najbliższą miejsca zamieszkania, wziąć
udział w spotkaniach organizowanych dla rodziców i kandydatów przez szkoły i dokonać
wyboru. Jeżeli zdecydujecie się Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to nie musicie
martwić się o miejsce dla dziecka. Szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, przyjmuje
kandydata z urzędu na podstawie zgłoszenia, jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji
prowadzonej w oparciu o kryteria ustalone przez organ prowadzący.
ZASADY OGÓLNE PRZYJĘĆ DZIECI DO KLASY I
Rekrutacja prowadzona będzie z pomocą narzędzi informatycznych, a wszystkie ważne
informacje, dane o szkołach, dokumenty i formularze można znaleźć na stronie Naboru 2017.
Przyjęcia do szkół w Krośnie od wielu lat wspomagane są systemem elektronicznym.
1.
2.

3.
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Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2010) oraz
dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2011.) niezależnie od miejsca zamieszkania.
Dzieci z Krosna zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane
z urzędu do swojej szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców. Wykaz
obwodów zamieszczony jest na stronie naboru w zakładce Dokumenty.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym spoza Krosna, są przyjmowane na
wolne miejsca po zabezpieczeniu potrzeb dzieci z obwodu - biorą udział w postępowaniu
rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów
ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów obowiązujących we wszystkich publicznych
szkołach ogólnodostępnych w mieście.
Rodzice dzieci spoza obwodu mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych
szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno najpierw do szkoły wymienionej
na wniosku jako pierwszej, w przypadku braku miejsca do drugiej i kolejnej.
CZAS DECYZJI DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW

Od ubiegłego roku decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole
podstawowej przez dziecko 6 - letnie pozostawiono rodzicom.
W krośnieńskich szkołach podstawowych sześciolatki stanowią 45% ogółu
pierwszaków (na 240 dzieci w obecnych klasach pierwszych, aż 108 to
sześciolatki). Aktualne przepisy dają rodzicom prawo do oceny możliwości własnych dzieci
sześcioletnich pod kątem ich poziomu dojrzałości szkolnej, w tym intelektualnej i społecznej.
O dacie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej przez dzieci sześcioletnie decydują wyłącznie
rodzice. Od dzieci sześcioletnich, które uczęszczają obecnie do przedszkola nie są wymagane
żadne dodatkowe badania i opinie dotyczące dojrzałości szkolnej. Tylko od dzieci urodzonych
w 2011 roku, które obecnie nie uczęszczają do przedszkola, przy przyjęciu do klasy pierwszej
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będą wymagane dodatkowe opinie. Warto wiedzieć, że szkoły są gotowe zarówno na przyjęcie
dzieci sześcioletnich jak i siedmiolatków. Od 2009 r. w Krośnie ponad tysiąc dzieci rozpoczęło
naukę w wieku sześciu lat i jak wskazują wyniki badań, w tym ostatnie sprawdziany po klasie
szóstej, 6 - latki radzą sobie w szkole tak samo dobrze jak dzieci 7-letnie. Warto także
pamiętać, że każdy rodzic może nieodpłatnie skorzystać z usług Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie, gdzie dziecko można zbadać pod kątem jego
uzdolnień i możliwości do rozpoczęcia nauki w szkole. Najbliższy czas to okres podejmowania
decyzji dla rodziców – dzieci, które uczą się w przedszkolach mogą w nich zostać, mogą
kontynuować edukację przedszkolną w szkolnych zerówkach lub w klasie pierwszej. Decyzję
o dalszej ścieżce edukacyjnego rozwoju trzeba podjąć, zanim rozpocznie się rekrutacja.
ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Przed rozpoczęciem wypełniania podania o przyjęcie do wybranej szkoły, należy ustalić
która szkoła jest szkołą obwodową dla dziecka. Uchwałą z dnia 28 lutego 2017 r. Rada Miasta
Krosna dostosowując sieć szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od 1 września
2017 r. ustaliła nowe granice obwodów szkół podstawowych.
Ustalenie szkoły obwodowej dziecka
Uwaga!
Szkołę obwodową ustala się wyłącznie na podstawie miejsca zamieszkania dziecka, a nie
adresu zameldowania. Dzieci zameldowane, ale niezamieszkałe w obwodzie danej szkoły, nie
przynależą do obwodu szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania. Obowiązkiem
rodziców jest dopełnienie formalności wynikających z przepisów ustawowych i zgłoszenie do
szkoły obwodowej miejsca, gdzie dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.
Zgodnie z art.26 kodeku cywilnego „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest
miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub
któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie
przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego
dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

Wykaz ulic z przynależnością do obwodów krośnieńskich szkół podstawowych znajduje
się na stronie internetowej Naboru w zakładce Dokumenty, na stronach internetowych urzędu
miasta (BIP) oraz w każdej publicznej szkole i publicznym przedszkolu na terenie miasta.
Jeżeli rodzice zdecydują się na kształcenie dziecka w szkole obwodowej składają do
dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia do szkoły obwodowej” –
dzieci obwodowych nie dotyczą kryteria rekrutacyjne.
Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej
Rodzice mogą zrobić to na dwa sposoby:
 w Internecie na stronie http://nabor.pcss.pl/krosno – wypełniają w systemie
informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują go i po podpisaniu składają
w szkole obwodowej – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!
 w formie papierowej (formularze dostępne na stronie Naboru) – wypełniają zgłoszenie
o przyjęcie dziecka i po podpisaniu składają w szkole obwodowej.
Zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej do 15 marca 2016 r. do godz. 15.00.
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ZAPISY DO SZKÓŁ POZAOBWODOWYCH
Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca na „wniosek”
rodziców złożony do dyrektora szkoły. Rodzice dzieci wybierających szkołę inną niż obwodowa,
w tym także zamieszkałych poza Krosnem, powinni ustalić adres szkoły obwodowej właściwej
dla miejsca zamieszkania. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły.
Wypełniony i podpisany formularz „wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły
podstawowej” wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnianie kryteriów składa
się do dyrektora najbardziej preferowanej szkoły (wpisanej we wniosku na I miejscu) tzw.
szkoły pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w jednej szkole.
Przygotowanie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:
 elektronicznie: na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno, po wypełnieniu w Internecie,
wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć go u dyrektora szkoły pierwszego wyboru,
System wygeneruje nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało
miejsce w wybranej szkole podstawowej.

 ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze szkoły podstawowej lub
wydrukowaniu ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/krosno, należy go wypełnić,
podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.
Wypełniając wniosek, szkołę najbardziej preferowaną należy wpisać na I miejscu. Jeżeli
jako drugą w kolejności wybieramy szkołę obwodową, nie należy już wpisywać we wniosku
dalszych szkół spoza obwodu, natomiast jeżeli jako drugą szkołę wybieramy także szkołę spoza
obwodu, która jest do zaakceptowania, gdy zabraknie miejsc w szkole I preferencji, należy ją
wpisać jako szkołę II wyboru, podobnie postępujemy z trzecią preferencją. Nie należy
wpisywać na liście preferencji szkół, które nas nie interesują.
Jeżeli po wydrukowaniu wniosku, ale przed złożeniem go w szkole rodzic dostrzeże
błędy lub chce zmienić listę preferencji musi na nowo wypełnić wniosek. Do szkoły należy
zanieść ostatnią wersję wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Szkoła, która
przyjmie wniosek zarejestruje go w systemie. Składany wniosek musi być kompletny i złożony
w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji. Jeżeli po złożeniu
wniosku, ale w terminie wyznaczonym do składania wniosków o przyjęcie do szkół rodzice
zmienią zdanie co do wyboru szkoły pierwszego wyboru lub pojawią się inne okoliczności
wskazujące na konieczność korekty danych wpisanych do zarejestrowanego już wniosku należy
zgłosić się do szkoły, która przyjęła wniosek.
Wniosek wypełniony w Internecie, ale nie dostarczony do szkoły podstawowej nie bierze
udziału w rekrutacji.
Terminy składania wniosków zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna po
opublikowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej przepisów wykonawczych dotyczących
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół i placówek.
KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
O przyjęciu dziecka do szkoły zadecyduje liczba wolnych miejsc szkole, liczba chętnych

i liczba punktów zebranych w procesie rekrutacji na podstawie obowiązujących kryteriów.
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Na rok 2017/2018 obowiązują kryteria określone uchwałą Rady Miasta Krosna Nr XL/835/17
z dnia 28 lutego 2017 r.
Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku
oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami. Wnioski/zgłoszenia podlegają
weryfikacji, przy czym wnioski złożone po terminie lub niekompletne wyłącza się z dalszego
postępowania.
Kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:
Kryterium
dziecko pozostaje w tej samej szkole
podstawowej lub zespole szkół, w którym
realizuje roczne obowiązkowe wychowanie
przedszkolne
uczęszczanie do tej samej szkoły podstawowej
rodzeństwa kandydata
uczęszczanie wszystkich dzieci w wieku szkolnym
z rodziny wielodzietnej do szkół na terenie
Krosna
rodzice dziecka pracują w Krośnie – jeden z
rodziców

Liczba
punktów
15 punktów

10 punktów
10 punktów
15 punktów

rodzice dziecka pracują w Krośnie – oboje
rodzice lub rodzic samotnie wychowujący
dziecko

30 punktów

dziecko mieszka na terenie miasta Krosna i
przynajmniej jeden z rodziców rozliczył ostatni
podatek dochodowy od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym w Krośnie, wskazując w
rocznym zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania miasto Krosno

15 punktów

dziecko sześcioletnie

20 punktów

Sposób potwierdzenia
oświadczenie rodzica o zamiarze kontynuacji nauki
przez dziecko i jego rodzeństwo w tej samej szkole
podstawowej lub w szkole podstawowej w zespole
szkół, w którym funkcjonuje przedszkole według
wzoru - załącznik nr 1
oświadczenie rodzica o uczęszczaniu wszystkich
dzieci w wieku szkolnym z rodziny wielodzietnej do
szkół krośnieńskich według wzoru - załącznik nr 2
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
potwierdzające wykonywanie pracy na terenie
miasta Krosna
oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta
Krosna według wzoru - załącznik nr 3 oraz kopia
pierwszej
strony
ostatniego
zeznania
podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu
Skarbowego
w Krośnie
lub
zaświadczenie
potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
wydane przez Urząd Skarbowy w Krośnie lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej
(UPO)
---------------------------------------

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, zgodnie
z uchwałą z 28 lutego br., pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom zamieszkałym
na terenie miasta Krosna, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najmłodszym.
Za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym odpowiedzialność ponosi składający wniosek.
Oświadczenia (wzory do pobrania ze strony Naboru) składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej. Dane zawarte we wniosku mające wpływ na przyjęcie dziecka do szkoły mogą być
weryfikowane na mocy ustawy Prawo oświatowe. W przypadku braku potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie
uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone, a dziecko przyjęte na podstawie
nieprawdziwych danych może stracić miejsce w szkole.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej poda do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub
informację o liczbie wolnych miejsc poprzez umieszczenie tych informacji w widocznym
miejscu w siedzibie danej szkoły. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
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szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza
postępowanie uzupełniające.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranych szkół, system
skieruje je do szkoły obwodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
PRZYJMOWANIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego dostarczają:
 zgłoszenia/wniosek,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres I etapu edukacji,
 w przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego/szkoły
specjalnej – kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony Naboru).
Wybierając szkołę należy uwzględnić zalecenia określone przez zespół orzekający w poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości dziecka. W przypadku wyboru szkoły
ogólnodostępnej warto sprawdzić, czy szkoła posiada własnych specjalistów do prowadzenia
zajęć specjalistycznych o danej niepełnosprawności.
Nabór dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół
ogólnodostępnych odbywa się na takich samych zasadach jak dla dzieci bez orzeczeń, przy
czym w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.
Specjalistyczne kształcenie, małe klasy, nauczyciela wspomagającego i/lub pomoc
nauczyciela zapewniają: oddział integracyjny w Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie oraz
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie.
Informacji o możliwościach kształcenia specjalistycznego udzielają także dyrektorzy szkół
ogólnodostępnych.
Rodzice zainteresowani kształceniem swoich dzieci w klasie sportowej w dyscyplinie
pływanie, mogą uzyskać informację na ten temat w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krośnie, która planuje uruchomienie klasy sportowej.
Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do szkół
podstawowych udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Edukacji UMK
(adresy mailowe i nr telefonów zamieszczone są na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno/).

Życzymy trafnych decyzji i zadowolenia z wybranej szkoły podstawowej.

Grażyna Gregorczyk
Naczelnik Wydziału Edukacji

Bronisław Baran
Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Opracowanie poradnika
Wydział Edukacji UM Krosna

Luty 2017 r.
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