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Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych 

ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno na rok szkolny 

2022/2023 
 

Szanowni Rodzice, 
 

rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.).  

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci: 

• 7-letnie (urodzone w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

• 6-letnie (urodzone w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców i na ich wniosek, jeżeli 

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo 

posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej. 

Każda  szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Miasto Krosno ma przypisany do siebie 

określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód. Obwody  zostały określone Uchwałą 

Nr XL/1152/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy. 

Wykaz obwodów zamieszczony jest na stronie internetowej NABÓR http://nabor.pcss.pl/krosno 

w zakładce Dokumenty. Szkołę obwodową ustala się wyłącznie na podstawie miejsca 

zamieszkania dziecka, a nie adresu zameldowania. 

 

ZAPISY DLA KANDYDATÓW Z OBWODU DANEJ SZKOŁY 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się do klasy I na podstawie zgłoszenia 

rodziców. W celu zapisania dziecka do szkoły obwodowej rodzic wypełnia i składa do 

dyrektora „Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2022/2023”. 

 

W tym celu rodzice na stronie internetowej NABÓR http://nabor.pcss.pl/krosno wypełniają 

zgłoszenie, drukują je i po podpisaniu składają w szkole obwodowej – samo wypełnienie 

zgłoszenia w Internecie nie wystarcza! 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym, można otrzymać do wypełnienia formularz zgłoszenia w wersji 

papierowej. 

 

Zgłoszenia przyjmuje się w terminie: od 11 do 18 lutego 2022 r. do godz. 1500 

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA  

DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DANEJ SZKOŁY 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły, w tym spoza Krosna, mogą być przyjęci 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc rekrutacyjnych – 22 lutego 2022 r. 

 

W celu zapisania kandydata do szkoły spoza obwodu rodzic wypełnia i składa do dyrektora 

podpisany „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023” 

wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnianie kryteriów. Rodzice mogą 

wskazać we wniosku maksymalnie trzy szkoły. 
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W tym celu rodzice na stronie internetowej NABÓR http://nabor.pcss.pl/krosno wypełniają 

wniosek, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru – samo wypełnienie 

zgłoszenia w Internecie nie wystarcza! System wygeneruje nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, które 

pozwoli sprawdzić on-line czy dziecko zakwalifikowało się do wybranej szkoły podstawowej.  

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym, można otrzymać do wypełnienia formularz wniosku w wersji 

papierowej. 

 

Składany wniosek musi być kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania 

nie wpływa na wynik rekrutacji. 

 

Wnioski przyjmuje się w terminie: od 23 do 28 lutego 2022 r. do godz. 1500 

 

  

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI 

 

O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej dysponującej wolnymi miejscami decyduje liczba 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji na podstawie obowiązujących kryteriów określonych 

w Uchwale Nr XL/1153/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

Kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów: 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Sposób potwierdzenia 

kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub 

szkoły w zespole szkół, w której/w którym 

realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne 

15 

punktów 

oświadczenie rodzica o miejscu realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 

według wzoru - załącznik nr 1 

kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub 

szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której 

uczęszcza rodzeństwo kandydata 

15 

punktów 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu przez rodzeństwo 

kandydata do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład 

zespołu, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 

według wzoru - załącznik nr 2  

wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

uczęszczają do szkół prowadzonych przez Gminę 

Miasto Krosno 

10 

punktów 

oświadczenie rodzica o miejscu realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci 

z rodziny kandydata – według wzoru - załącznik nr 3 

kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie 

do oddziału integracyjnego 

20 

punktów 

oświadczenie rodzica kandydata o posiadaniu przez 

dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną na I etap edukacyjny – według wzoru - 

załącznik nr 4 

przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje 

pracę na terenie miasta Krosna – po 10 punktów za 

każdego z rodziców wykonującego pracę na terenie 

miasta Krosna (maksymalnie 20 punktów) 

Do 20 

punktów 

oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub 

prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie 

miasta Krosna – według wzoru - załącznik nr 5 

przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada 

aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca – po 20 

punktów za każdego z rodziców posiadającego 

aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca 

(maksymalnie 40 punktów) 

Do 40 

punktów 
kopia Krośnieńskiej Karty Mieszkańca 

 

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

pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom zamieszkałym na terenie miasta Krosna, 

a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym. 

 

Wzory oświadczeń można pobrać ze strony NABÓR z zakładki Dokumenty. Oświadczenia 

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. 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej 

wiadomości 7 marca 2022 r. Następnie rodzic w dniach od 7 do 11 marca 2022 r. do 
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godz. 1500 będzie miał czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej. 

 

 

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 15 marca 2022 r. 

 

W przypadku niezakwalifikowania kandydata do wybranych szkół system automatycznie 

skieruje go do szkoły obwodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.  

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła podstawowa będzie 

dysponowała nadal wolnymi miejscami wszczęte zostanie postępowanie uzupełniające.  

 

Nabór dzieci do szkół ogólnodostępnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 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.  

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego ustalone zostały przez organ 

prowadzący Zarządzeniem Nr 1433/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 stycznia 

2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Krosno. 

 

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych oraz pomocy przy 

wypełnianiu wniosku udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Krosna – adresy e-mail i numery telefonów zamieszczone są na stronie 

www.nabor.pcss.pl/krosno. 

 

 

Życzymy Państwu trafnych decyzji i zadowolenia z wybranej szkoły! 

 

 
 

 
Opracowanie poradnika:  
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2022 r. 
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