UCHWAŁA NR XXXIV/574/15
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych
dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej
innej niż szkoła,w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy
ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty, o których mowa w § 1 obowiązują począwszy
od rekrutacji do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/574/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Kryterium

Liczba
punktów
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły1), której
16
uczniem jest w bieżącym roku szkolnym oraz będzie
w przyszłym roku szkolnym jego brat lub siostra
Szkoła na liście preferencji we wniosku
5
rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym
miejscu
Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego
4
z rodziców kandydata
Kandydat,
którego
rodzice2) mieszkają
3
w Gminie Miejskiej Kraków i w rocznym zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu wskazują
miejsce zamieszkania na terytorium Gminy
Miejskiej Kraków, osobiście lub za pośrednictwem
płatnika
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły1,
2
w
której
realizuje
roczne
przygotowanie
przedszkolne
Szkoła ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta
1
Krakowa, w której mieszka kandydat

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów
kryterium potwierdzane jest na
podstawie dokumentacji szkolnej
kryterium potwierdzane jest na
podstawie wniosku rekrutacyjnego
dokument potwierdzający miejsce
pracy rodzica
oświadczenie rodziców2
o wskazaniu w rocznym zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu,
miejsca zamieszkania na terytorium
Gminy Miejskiej Kraków
kryterium potwierdzane jest na
podstawie dokumentacji szkolnej
kryterium potwierdzane jest na
podstawie wniosku rekrutacyjnego

1) przez

szkołę rozumie się również zespół szkół (w tym zespół szkolno-przedszkolny)
rodziców rozumie się również rodzica samotnie wychowującego dziecko tj. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

2) przez
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