
ZARZĄDZENIE Nr 480/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 23.02.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie składania wniosków o przyjęcie do 
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), zarządza się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Kraków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do:
1) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
2) klas pierwszych w szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych 

integracyjnych,
3) klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych, w tym  szkołach ponadpodstawowych 

integracyjnych,
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dopuszcza się możliwość składania wniosków 
do dowolnej liczby przedszkoli i szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/75/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. 
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od roku 
szkolnego 2015/2016.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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



UZASADNIENIE

Utrata mocy dotychczas obowiązującej uchwały nr VI/75/15 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Kraków od roku szkolnego 2015/2016 wynika z wejścia w życie przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchylających 
przepisy, na podstawie których podjęta została ww. uchwała.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zachowuje dotychczasowe 
rozwiązania dotyczące dopuszczalnej liczby złożonych wniosków w postepowaniu 
rekrutacyjnym. W myśl art. 156 ust. 1 ww. ustawy możliwe jest złożenie wniosku o przyjęcie 
kandydata do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych 
w szkołach ponadpodstawowych, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech przedszkoli lub 
szkół.

Zmiana polegająca na umożliwieniu składania wniosków o przyjęcie do wszystkich 
przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków ma na celu zwiększenie szans na korzystny wynik postępowania 
rekrutacyjnego. Zniesienie ograniczenia liczby składanych wniosków przyczyni się do 
większej swobody w wyborze najkorzystniejszych przedszkoli i szkół. Ponadto przyjęte 
rozwiązanie zmniejszy ryzyko, iż kandydat nie zostanie przyjęty do żadnego 
przedszkola/szkoły.

Niniejsza regulacja:
 nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania,
 nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu 

Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej,
 nie będzie powodować w przyszłości dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej 

wprowadzeniem,
 nie spowoduje zmniejszenia dochodów Miasta.


