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Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do gimnazjów  prowadzonych  

przez Gminę Krosno na rok szkolny 2015/2016 

 
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Jak co roku, w miesiącu marcu rozpocznie się rekrutacja do krośnieńskich gimnazjów.  

Do tego czasu rodzice wspólnie z dziećmi kończącymi szkołę podstawową powinni podjąć 

decyzję w sprawie wyboru gimnazjum. Na tym etapie edukacji ostateczny głos należy do 

rodziców, którzy w okresie rekrutacji składają do wybranego gimnazjum podanie o przyjęcie 

dziecka. W zależności od tego czy preferowana szkoła jest szkołą obwodową dla ucznia, czy też 

nie, rekrutacja wygląda odmiennie.  

Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 

będzie prowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego Nabór.  Na stronie  internetowej 

http://nabor.pcss.pl/krosno będą stopniowo zamieszczane wszystkie istotne informacje na 

temat rekrutacji, w tym oferta wszystkich gimnazjów biorących udział we wspólnej rekrutacji, 

kryteria i terminy zapisów oraz niezbędne dokumenty i formularze. Korzystając ze strony 

naboru w Internecie będzie można wypełnić podanie o przyjęcie do gimnazjum, sprawdzić 

wyniki rekrutacji, a w razie potrzeby skorzystać z banku wolnych miejsc. Nabór prowadzony 

elektronicznie wprowadza coraz więcej samorządów, gdyż zapewnia spokojny, obiektywny 

i całkowicie bezpieczny proces rekrutacji kandydatów do szkół i przedszkoli.  

W tym poradniku znajdziecie Państwo obowiązujące w tym roku zasady i terminy 

rekrutacji do miejskich gimnazjów oraz kryteria, według których prowadzony będzie nabór do 

oddziałów ogólnodostępnych, sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych.  

 

Jeżeli w dalszej części poradnika mowa jest o: 

− szkole lub gimnazjum – należy rozumieć przez to każde gimnazjum prowadzone przez 

Gminę Krosno, z wyłączeniem gimnazjum specjalnego , 

− rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) 

sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

− ustawie rekrutacyjnej – należy rozumieć przez to znowelizowaną ustawę o systemie 

oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 

− kryteriach ustawowych – należy przez to rozumieć kryteria określone w ustawie 

rekrutacyjnej, 

− kryteriach lokalnych – należy przez to rozumieć kryteria określone przez dyrektorów 

gimnazjów w porozumieniu z Prezydentem Miasta  Krosna, 

− szkole obwodowej – należy przez to rozumieć gimnazjum prowadzone przez Gminę 

Krosno  w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka, które zgodnie z odrębnymi przepisami 

kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego (obwody gimnazjów dla uczniów 

zamieszkałych w Krośnie określa uchwała Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2009 r.), 

− zgłoszeniu – należy przez to rozumieć dokument w sprawie przyjęcia dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

− wniosku – należy przez to rozumieć dokument w sprawie przyjęcia dziecka 

zapisywanego do szkoły innej niż obwodowa, 

− grupie rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć oddziały lub grupy oddziałów różniące 

się organizacją nauczania i kryteriami przyjęć.  
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ZASADY OGÓLNE 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział: 

1) uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową, 

2) absolwenci szkół podstawowych z lat ubiegłych do ukończenia 18 roku życia.   

2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół, w tym do szkoły obwodowej. 

3. W obrębie trzech szkół kandydat może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby 

oddziałów w ramach odrębnych grup rekrutacyjnych, którymi są: grupa oddziałów 

ogólnodostępnych, oddziałów sportowych w trzech różnych dyscyplinach, oddziałów 

dwujęzycznych oraz integracyjnych. 

4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum przyjmowani są z urzędu do 

oddziałów ogólnodostępnych swojej szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia 
(pozostałych grup rekrutacyjnych nie wlicza się do oddziałów obwodowych).   

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły, w tym kandydaci spoza Krosna, biorą 

udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców - o ich przyjęciu 

decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują 

przy rekrutacji we wszystkich gimnazjach prowadzonych przez Gminę Krosno, 

z zastrzeżeniem pkt.1)  i 2): 

1) w gimnazjum dwujęzycznym – warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest zaliczenie 

sprawdzianu  predyspozycji językowych, dodatkowym kryterium jest wynik 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzonego na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną, 

2) oddziałów sportowych - warunkiem niezbędnym do przyjęcia jest pozytywny 

wynik prób sprawności fizycznej przeprowadzony zgodnie z odrębnymi przepisami 

oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności 

do uprawiania danej dyscypliny sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

3) oddziałów integracyjnych - warunkiem niezbędnym do utworzenia oddziału jest 

zgłoszenie się co najmniej 3 kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny.   

6. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, jeżeli zapisywani są do oddziałów innych niż 

integracyjne.  

7. Nabór do gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

prowadzony jest poza systemem elektronicznym – zasady rekrutacji w odrębnym 

poradniku. 

REKRUTACJA KROK PO KROKU 

Krok 1 - Wybór szkoły 
  

Przed wyborem szkoły warto dokładnie zapoznać się z ofertą krośnieńskich gimnazjów 

uczestniczących w elektronicznej rekrutacji. Na stronie  http://nabor.pcss.pl/krosno dostępny 

jest informator o każdym z gimnazjów. Warto odwiedzić  gimnazja, w tym gimnazjum 

obwodowe, i wziąć udział w spotkaniach organizowanych dla rodziców i szóstoklasistów 

(harmonogram na stronie internetowej Naboru). Rekrutacja w systemie elektronicznym 

prowadzona będzie do sześciu gimnazjów. Gimnazja obwodowe: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum 

Nr 2, Gimnazjum Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 prowadzą nabór wyłącznie do oddziałów 
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ogólnodostępnych, Gimnazjum Nr 3, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, prowadzi rekrutację 

do oddziału integracyjnego i do oddziałów sportowych. Gimnazjum Dwujęzyczne nie jest 

gimnazjum obwodowym i prowadzi nabór do dwóch oddziałów klas dwujęzycznych z językiem 

angielskim. Nabór elektroniczny do tych gimnazjów będzie prowadzony do tzw. grup 

rekrutacyjnych w gimnazjach a nie do poszczególnych oddziałów w szkołach. Podział na 

oddziały dokonywany jest po zamknięciu naboru.  

Proponowane w 2015/2016 grupy rekrutacyjne: 

− ogólnodostępna, którą tworzą wszystkie oddziały ogólnodostępne w G 1, G 2, G 3, G 4 

i G5 – nabór do oddziałów w ramach tej grupy jest prowadzony w pierwszej kolejności 

dla uczniów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum na zgłoszenie. Na wolne 

miejsca przyjmowani są uczniowie spoza obwodu na podstawie jednolitych kryteriów 

ustalonych przez dyrektorów szkół miejskich w porozumieniu z organem prowadzącym 
na wniosek rodzica, 

− dwujęzyczna, którą tworzą wszystkie oddziały w Gimnazjum Dwujęzycznym. Nauczanie 

w tych oddziałach prowadzone jest w dwóch językach: polskim i angielskim, przy czym 

w języku angielskim prowadzone są także niektóre zajęcia edukacyjne. Nabór do 

oddziałów w ramach tej grupy prowadzony jest na wniosek rodzica, zgodnie 

z kryteriami obowiązującymi w grupie ogólnodostępnej oraz dodatkowymi kryteriami 

obejmującymi sprawdzian uzdolnień językowych, 

− sportowa – piłka nożna, którą tworzy jeden oddział dla chłopców w G 3 działający 

w ramach OSSM dla zawodników grających w klubach (tygodniowo 14 godzin szkolenia 

sportowego) 

− sportowa – piłka siatkowa, która tworzona jest w G 3 dla grupy dziewcząt (tygodniowo 

10 godz. szkolenia sportowego)  

− sportowa – pływanie, która tworzona jest w G 3 (tygodniowo 10 godz. szkolenia 

sportowego).  

Nabór do oddziałów sportowych prowadzony jest dla kandydatów posiadających 

bardzo dobry stan zdrowa potwierdzony orzeczeniem przez uprawnionego lekarza na 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Kandydaci przyjmowani są po zaliczeniu próby 

sprawności fizycznej na podstawie kryteriów obejmujących wynik próby sprawności 

fizycznej i pozostałe warunki punktacji obowiązujące w grupie ogólnodostępnej. 

 

Nabór uczniów niepełnosprawnych do klasy integracyjnej prowadzony jest wyłącznie dla 

uczniów posiadających ważne na czas kształcenia w gimnazjum orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie we wniosku o przyjęcie 

do szkoły wybierają ogólnodostępną grupę rekrutacyjną, ponadto bezpośrednio w G 3 składają 

dodatkowo kartę zgłoszenia o przyjęcie do klasy integracyjnej wraz z wymaganymi 

załącznikami.  

 

Krok 2 – Ustalenie szkoły obwodowej dziecka – ważne dla uczniów zamieszkałych w Krośnie  

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne gimnazja, 

z wyłączeniem dwujęzycznych i specjalnych są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich 

przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części. 

2) Wykaz ulic z przynależnością do obwodów poszczególnych gimnazjów znajduje się na 

stronie internetowej Naboru https://nabor.pcss.pl/krosno/gimnazjum/nabor/ w zakładce 

Dokumenty oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach 

 

3) Do obwodu szkoły należą: 

− dzieci zamieszkałe i zameldowane w obszarze szkoły obwodowej, 

− dzieci zamieszkałe (bez meldunku) w obwodzie danej szkoły - rodzice dziecka 

zamieszkałego, ale nie zameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż 
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w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie 

dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej 

właściwej dla miejsca zameldowania o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu 

realizacji obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2015/2016.  

 

Dzieci zameldowane, ale niezamieszkałe w obwodzie danej szkoły, nie przynależą do obwodu 

szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania. 
 

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.” 

 

Krok 3 – Zapisywanie dziecka do gimnazjum  
 
W zależności od rodzaju wybranego gimnazjum rodzice starając się o przyjęcie dziecka do 

szkoły wypełniają i składają w szkole albo formularz „zgłoszenie do gimnazjum obwodowego” 

albo wniosek  o przyjęcie do gimnazjum.  
 
 

I. Zgłoszenie do szkoły obwodowej właściwej dla zamieszkania dziecka  
 

1) Jeżeli rodzice zdecydują się na kształcenie dziecka w gimnazjum obwodowym w jednym 

z oddziałów ogólnodostępnych składają do dyrektora tego gimnazjum wypełniony 

i podpisany formularz „zgłoszenia do gimnazjum obwodowego”.   

 

Uwaga! Jeżeli szkoła obwodowa prowadzi inne oddziały niż ogólnodostępne należy zwrócić 

uwagę na grupę rekrutacyjną: starając się o przyjęcie do oddziału innego niż 

ogólnodostępny należy wypełnić wniosek o przyjęcie do gimnazjum, a nie zgłoszenie.  

 

2) Rodzice kandydata wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej 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, w szkołach 

podstawowych i w gimnazjach) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu 

składają w szkole obwodowej. 

3) Złożenie zgłoszenia dziecka do gimnazjum obwodowego wraz z oświadczeniem 

o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.  

 

4) Przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum obwodowego wymaga dostarczenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 
 

 

II. Rekrutacja do gimnazjum innego niż obwodowe – na wniosek rodziców 
 

1) Rekrutację kandydatów do gimnazjum innego niż obwodowe oraz do oddziałów innych niż 

ogólnodostępne w szkole obwodowej prowadzi się na wniosek rodzica złożony do dyrektora 

gimnazjum, przy czym liczba miejsc w oddziałach ogólnodostępnych jest zależna od liczby 

zgłoszeń kandydatów z danego obwodu - nabór prowadzi się na wolne miejsca. 
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2) Rodzic może na wniosku wybrać szkoły i grupy rekrutacyjne według ustalonych przez siebie 

preferencji, co będzie istotne przy przydziale szkoły przez system, który będzie starał się 

przydzielić szkołę wskazaną najwyżej na liście preferencyjnej.   

3) Wniosek składa się tylko w jednej szkole wybranej na pierwszym miejscu, zwaną szkołą 

pierwszego wyboru. 

4) Jeżeli kandydat nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru system uwzględni go w szkole 

wybranej jako druga na liście preferencji. Jeżeli na drugim miejscu będzie szkoła 

obwodowa, a dziecko nie dostanie się do szkoły pierwszego wyboru system zagwarantuje 

mu miejsce w szkole obwodowej. Jeżeli szkoła obwodowa zostanie wpisana jako trzecia 

system będzie próbował przydzielić dziecko do tej drugiej szkoły spoza obwodu, a jeżeli i tu 

zabraknie punktów kandydat zostanie przypisany do szkoły obwodowej.   

5) Jeżeli lista preferencji obejmie więcej niż jedną grupę rekrutacyjną w danej szkole, system 

będzie uwzględniał przy liczeniu punktów wszystkie wskazane grupy, poczynając od 

wpisanej na pierwszym miejscu w szkole pierwszego wyboru. 

6) Do wniosku dołącza się wymagane oświadczenia i dokumenty, w tym potwierdzające 

spełnianie kryteriów. 

7) Rodzic kandydata wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wybranej poza 

obwodem może zrobić to na dwa sposoby: 

−  Elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/krosno – po wypełnieniu w Internecie, 

wydrukowaniu i podpisaniu należy go złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru– 

samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza! 

System wygeneruje hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce 

w wybranym gimnazjum. Numer należy koniecznie zapisać i zachować (PIN to hasło do systemu, zaś numer 

PESEL to login).  

− ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze szkoły podstawowej, gimnazjum 

lub wydrukowaniu ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/krosno należy go 

wypełnić, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. 
 

Jeżeli po wydrukowaniu wniosku rodzic dostrzeże błędy lub chce zmienić listę 

preferencji musi na nowo wypełnić wniosek. Poprawiony wniosek (zawsze ostatnią 

wersję) należy wydrukować, podpisać przez rodzica lub oboje rodziców i złożyć w szkole 

pierwszego wyboru.  

Wnioski wypełnione w Internecie, ale nie zaniesione do szkoły oraz wnioski złożone po 
terminie nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Krok 4 – Rejestrowanie wniosku w systemie  

1) Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka w szkole pierwszego 

wyboru w ustalonym terminie oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku. Podpisy 

złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji 

zawartych we wniosku. 

2) Rejestracji wniosku dostarczonego do gimnazjum dokonuje szkoła pierwszego wyboru po 

sprawdzeniu jego kompletności.  

3) W przypadku składania wniosku ręcznie wypełnionego pracownik szkoły przed rejestracją 

wniosku wprowadzi go do systemu i wygeneruje numer PIN.  
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4) Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru przekazywane są w formie 

elektronicznej do placówek z drugiej lub trzeciej preferencji. 

5) Jeżeli po złożeniu wniosku zmienią się plany co do wyboru szkoły można, ale tylko 

w obecności rodzica wycofać wniosek ze szkoły pierwszego wyboru i złożyć nowy wniosek 

w innej szkole lub wybrać inne grupy rekrutacyjne w tym samym gimnazjum. Bez 

wyrejestrowania wniosku w szkole, w której wiosek był złożony nie da się nowego wniosku 

złożyć w żadnej innej szkole objętej naborem elektronicznym. Zmian można dokonywać do 

końca terminu składania wniosków ustalonego dla danej grupy rekrutacyjnej. 

6) Po przeprowadzeniu próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych oraz 

sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziałów dwujęzycznych, w terminie nie 

późniejszym niż 27 kwietnia 2015 r. zostaną ogłoszone wyniki przeprowadzonych testów. 

 Krok 5 – Kwalifikowanie kandydata   

1) Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły – w tym poza Krosnem, którzy 

ubiegają się o przyjęcie do klasy I – mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego na podstawie obowiązujących kryteriów. 

2) Kwalifikowanie w systemie odbywa się zawsze tylko do jednej ze szkół wskazanych we 

wniosku przez rodzica, zgodnie z listą preferencji na podstawie uzyskanej liczby punktów 

rekrutacyjnych. 

 

3) Liczba punktów rekrutacyjnych dla kandydata jest sumą wartości punktowych kryteriów 

zaznaczonych we wniosku i może mieć różną wartość dla każdej ze szkół i grup 

rekrutacyjnych wybranych przez rodzica. 

KRYTERIA  W PROCESIE REKRUTACJI DO  GIMNAZJÓW  

1) W przypadku, gdy liczba kandydatów do gimnazjów obwodowych jest większa niż liczba 

miejsc oraz przy naborze do oddziałów dwujęzycznych i sportowych obowiązują jednolite 

kryteria i  sposób  liczenia punktów. 

2) Laureaci konkursów wojewódzkich organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), są 

przyjmowani w pierwszej kolejności, przy czym w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 

klas sportowych obowiązuje zaliczenie próby sprawności fizycznej, a do oddziałów 

dwujęzycznych sprawdzianu predyspozycji językowych.   

3)  W pierwszej kolejności w procesie rekrutacji stosuje się kryteria lokalne, które zostały 

przyjęte przez wszystkich dyrektorów gimnazjów uczestniczących w rekrutacji 

elektronicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po podliczeniu punktów za kryteria 

lokalne, brane są pod uwagę kryteria ustawowe o charakterze różnicującym.  

5) Kryteria lokalne uwzględniają oceny na świadectwie, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne 

kandydata, wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, a w przypadku grup rekrutacyjnych 

innych niż ogólnodostępne także wyniki obowiązkowych prób sprawności fizycznej 

i sprawdzianu.   
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6) Maksymalna liczba punktów za kryteria lokalne w grupach rekrutacyjnych 

ogólnodostępnych  i integracyjnych wynosi 150 pkt., a w grupach rekrutacyjnych 

sportowych i dwujęzycznych 200 pkt. 

Kryteria lokalne wspólne  dla wszystkich grup rekrutacyjnych  

Lp. Kryteria lokalne  
Liczba 

punktów 

1. 

oceny ze świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej 
z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – 
obowiązkowego: 

− język polski                                                     ocena x 1 (max. 6 pkt) 

− matematyka                                                      ocena x 1 (max. 6 pkt) 

− historia i społeczeństwo                                 ocena x 1 (max. 6 pkt) 

− język obcy nowożytny                                     ocena x 1 (max. 6 pkt) 

− przyroda                                                             ocena x 1 (max. 6 pkt) 

max. 40 

2. 

oceny  zachowania na świadectwie ukończenia szóstej klasy szkoły 
podstawowej: 

− wzorowe                                                                                   8 pkt 

− bardzo dobre                                                                                  6  pkt                                 

− dobre                                                                                                2 pkt 

max. 8 
 
 

3. świadectwo z wyróżnieniem 4 

 4.  średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych                         średnia x 2 max. 12 

5. 

wynik sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy  -  punktacja za 
sprawdzian w zaświadczeniu OKE 

− język polski                          wartość procentowa x 0,2 (max. 20 pkt) 

− matematyka                           wartość procentowa x 0,2 (max. 20 pkt) 

−  język obcy nowożytny         wartość procentowa x 0,2 (max. 20 pkt) 

max. 60 

6. 

tytuł finalisty w wojewódzkich konkursach  przedmiotowych 
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty  

                                                                                                za jeden  tytuł   - 10 pkt   

max. 14 

7. 

indywidualne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych (wg 

Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 PKO w sprawie rekrutacji) za miejsca I - III 
na szczeblu: 

−  ogólnopolskim                                                                   za  1 tytuł  - 5 pkt 

−  wojewódzkim                                                                     za  1 tytuł  - 3 pkt 

−  powiatowym                                                                       za  1 tytuł  - 1 pkt                                

max. 8 

 

 

 

8. 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie 
wolontariatu  max. 4 
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Kryteria lokalne dodatkowe dla grup rekrutacyjnych: dwujęzycznej i sportowych:   

 Rodzaj kryterium 
Liczba 

punktów 

Grupa 
dwujęzyczna 

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych  

próg zaliczeniowy -   15 pkt (30%)                                                       - 15 pkt 

- każdy wynik powyżej progu zaliczeniowego                          -  16 - 50 pkt  

(liczba całkowita zgodna z przyznaną za test liczbą punktów)       

- każdy procent poniżej progu                                                               - 0 pkt  

 

kandydaci, którzy nie zaliczą testu nie biorą udziału w dalszej rekrutacji 

do grupy dwujęzycznej                                            

max. 50 

Grupy 
sportowe 

wynik próby sprawności fizycznej 

próg zaliczeniowy - 15 pkt (30%)                                                         - 15 pkt 

- każdy wynik powyżej progu zaliczeniowego                          -  16 - 50 pkt  

(liczba całkowita zgodna z przyznaną za test liczbą punktów)       

- każdy procent poniżej progu                                                               - 0 pkt  

 

kandydaci, którzy nie zaliczą testu nie biorą udziału w dalszej rekrutacji 

do grupy sportowej                                            
 

max. 50 
 
 

7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po podliczeniu punktów za wymienione 

powyżej kryteria lokalne przyznaje się po 2 pkt. za każde kryterium ustawowe określone 

w ustawie rekrutacyjnej.    

8) Dokumenty potwierdzające kryteria lokalne - w celu potwierdzenia spełniania kryteriów 

umożliwiających zastosowanie zasad pierwszeństwa, rodzice wraz z wnioskiem składają 

wskazane poniżej dokumenty dotyczące poszczególnych kryteriów: 

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), 

− zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał)), 

− zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty konkursu 

przedmiotowego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (oryginał). 

Punkty z próby sprawności fizycznej i sprawdzianu predyspozycji językowych przyznaje się 

na podstawie dokumentacji przeprowadzonych testów przez szkoły organizujące nabór do 

grupy dwujęzycznej i grup sportowych. 

9) Kryteria ustawowe stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy liczba miejsc w danej grupie 

rekrutacyjnej  jest za mała i uniemożliwia  kwalifikację na podstawie kryteriów lokalnych.  

10) Kryteria ustawowe uwzględniają sytuację rodzinną kandydata, ich zastosowanie w procesie 

rekrutacji wymaga przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych ustawą 

rekrutacyjną. 

Kryteria ustawowe: 

− wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę, która wychowuje troje i więcej 

dzieci do 18 roku życia, 

− niepełnosprawność kandydata, 
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− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez 

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, 

− objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

11) Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: 

− oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

− prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

− dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). 

Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku 

dokumenty potwierdzające ich spełnianie.  
 

Oświadczenia (wzory do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty  składane są 

w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia mogą być zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną. 
 

Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku 
oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/oświadczeniami.  
 

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów  

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. Komisja weryfikuje dokumenty dołączone do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie 

dziecka potwierdzające spełnianie kryteriów i ustala kolejność przyjmowania dzieci do 

poszczególnych grup rekrutacyjnych.  

2) Wnioski złożone po terminie lub niekompletne wyłącza się z dalszego postępowania. 

3) Komisje ogłaszają wyniki testów kwalifikacyjnych (językowych i sprawnościowych do grup 

dwujęzycznych i sportowych) w dniu 27 kwietnia 2015 r.  

− Kandydaci, którzy nie zaliczyli testów kwalifikacyjnych nie będą brali udziału w dalszym 

postępowaniu rekrutacyjnym do tych grup rekrutacyjnych. 

− Po dniu 30 kwietnia 2015 r. dyrektorzy szkół prowadzących nabór do grup objętych 

testami kwalifikacyjnymi (sprawdzian predyspozycji językowych i próby sprawności 

fizycznej) wykreślają kandydatów, którzy nie zaliczyli testów.  
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4) Rodzice kandydatów biorących udział w postępowaniu do grup rekrutacyjnych: 

dwujęzycznych i sportowych oraz do klasy integracyjnej mogą w dniach 28 – 30 kwietnia 

2015 r. wycofać wniosek ze szkoły, do której składali dokumenty (szkoła usuwa 

w systemie elektronicznym danego kandydata) i złożyć nowy wniosek do szkół 

prowadzących oddziały ogólnodostępne.  

5) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum w poszczególnych grupach 
rekrutacyjnych w dniu 2 lipca 2015 r. do godz. 9.00. Wyniki będą dostępne w szkołach 

i w Internecie. 

 

Krok 7 – Ustalenie listy przyjętych 

1) Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie zamiaru uczęszczania do szkoły do 

której kandydat został zakwalifikowany nie później niż 2 lipca 2015 r. do godz. 17.00. 

w sposób ustalony przez szkolną komisję rekrutacyjną.  

2) W przypadku, gdy kandydatowi zabrakło punktów do szkoły pierwszego wyboru i został 

zakwalifikowany do jednej z pozostałych szkół wpisanych we wniosku, aby potwierdzić 

wolę zapisu do szkoły, do której został zakwalifikowany rodzic dziecka przenosi oryginały 

świadectwa ukończenia klasy szóstej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ze 

szkoły pierwszego wyboru, do szkoły do której został zakwalifikowany. 

3) Brak oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu w szkole, do której kandydat 

został zakwalifikowany jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tej szkole. Dyrektor nie 

później niż 3 lipca 2015 r. usuwa z systemu  kandydatów, dla których  nie dostarczono 

wymaganych dokumentów potwierdzających uczęszczanie ich dziecka do grupy 

rekrutacyjnej, do której zostało zakwalifikowane 

4) Potwierdzenie woli uczęszczania do jednego z gimnazjów, do których kandydat ubiegał się 

o przyjęcie, kończy proces rekrutacji danego dziecka do gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Krosno. 

5) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w dniu 3 lipca 2015 r. do godz. 10.00 ogłasza listy 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  

6) Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, umieszcza się w widocznym 

miejscu w siedzibie danej szkoły. 

 

Krok 8 – Postępowanie uzupełniające i procedura odwoławcza  

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranej szkoły, mogą: 

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do szkoły  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych, 

2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy, 

3) złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły po 

wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną, 

4) starać się o przyjęcie do gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami, które będą 

prowadziły rekrutację uzupełniającą lub złożyć dokumenty do gimnazjum obwodowego. 
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Wolne miejsca i terminy rekrutacji uzupełniającej będą opublikowane na stronie 
http://nabor.pcss.pl/krosno  nie później niż 6 lipca 2015 r. 

 
 

TERMINY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW 

Rodzaj czynności Terminy 

Uruchomienie  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym informacji o 

krośnieńskich gimnazjach   
27 lutego 2015 r. 

REKRUTACJA 

Uruchomienie w systemie możliwości wypełniania w Internecie 

zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do gimnazjum  
31 marca 2015 r. 

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do grup rekrutacyjnych 

 sportowych:  

 - piłka nożna, koszykówka, pływanie 

 - dwujęzycznych   

31 marca – 20 kwietnia 2015r.  

 

Składanie wniosków do klasy integracyjnej 

 

31 marca – 20 kwietnia 2015 r.    

Przyjmowanie zgłoszeń do szkoły obwodowej  

 

31 marca – 24 kwietnia 2015 r. 

do godz. 15.00 

Przyjmowanie wniosków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego poza systemem elektronicznym 

 

31 marca – 25 kwietnia 2015 r. 

Składanie wniosków do gimnazjów ogólnodostępnych poza obwodowych 

– wypełniony w Internecie i podpisany wniosek przyjmują szkoły 

pierwszego wyboru  

 

31 marca – 30 kwietnia 2015 r. 

Sprawdzian predyspozycji językowych do Gimnazjum Dwujęzycznego 22 kwietnia 2015 r. 

Próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych  

w Gimnazjum Nr 3 
18 – 26 kwietnia 2015 r. 

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych i prób 

sprawności fizycznej  
27 kwietnia 2015 r. 

Możliwość zmiany preferencji  28 – 30 kwietnia 2015 r. 

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych 

dokumentów przez Gimnazjum Dwujęzyczne, SOSW i GOSSM 

26 czerwca – 1 lipca 2015 r.  

do godz. 14.00 

Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych 

dokumentów potwierdzających kryteria ustalone w procesie rekrutacji – 

w szkołach pierwszego wyboru 

26 czerwca – 1 lipca 2015 r. 

 do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

 kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjów ogólnodostępnych 

(możliwość sprawdzenia listy w Internecie i w siedzibie gimnazjum) 

 

do 2 lipca 2015  r.  

do godz. 9.00 

 

Potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły, do której kandydat został 

zakwalifikowany 
2 lipca 2015 r.  

do godz. 17.00 



                     Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 

 
http://nabor.pcss.pl/krosno         http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/ 
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Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych 
3 lipca 2015 r.  

do godz. 12.00 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (rozpoczyna się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 

Postępowanie uzupełniające w szkołach dysponujących wolnymi 

miejscami 

Terminy zostaną ustalone  

do 6 lipca 2015 r. 

 

 Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do 

gimnazjów  udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Edukacji UMK. 

Wszystkie terminy, wzory oświadczeń, druki i inne dokumenty przydatne w procesie 

rekrutacji oraz dane kontaktowe do pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna 

dostępne są w serwisie internetowym www.nabor.pcss.pl/krosno w panelu GIMNZJUM 

w zakładce kontakty 

  
Życzymy trafnych decyzji i zadowolenia z wybranego gimnazjum. 
 
 

 

    

      Grażyna Gregorczyk                      Bronisław Baran 

Naczelnik Wydziału Edukacji    Zastępca Prezydenta Miasta Krosna 

 
 

Luty 2015 r. 

 

 
Opracowanie: 

Wydział Edukacji UM Krosna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


