
UCHWAŁA NR XXXIV/562/15
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 20 e 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 gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami gimnazjów wraz z liczbą punktów 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 gimnazjów 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/562/15

Rady Miasta Krakowa

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów

Kryteria główne
(I etap postępowania rekrutacyjnego)

60 pkt - ogólna 
maksymalna liczba 
punktów możliwych do 
uzyskania na I etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego.  

 

I. Wynik sprawdzianu w klasie szóstej 
szkoły podstawowej

40 pkt - maksymalna liczba 
punktów możliwa do 
uzyskania
(w przypadku przeliczania na 
punkty wyników 
sprawdzianu przyjmuje się, 
że wynik przedstawiony 
w procentach z części 
pierwszej i wynik 
przedstawiony w procentach 
z części drugiej sprawdzianu 
mnoży się przez 0,2).

Zaświadczenie 
o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu w klasie szóstej 
– dokument może być 
składany: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo może być także 
składany w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą 
kandydat ukończył.

II. Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej – 
dokument może być 
składany: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo może być także 
składany w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą 
kandydat ukończył.

.
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Szczególne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, w tym uzyskanie 
wysokiego miejsca nagrodzonego lub 
uhonorowanego zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych 
co najmniej na szczeblu powiatowym 
przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły tj.1) :

13 pkt - maksymalna liczba 
punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia.

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i 
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 
oświaty:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego

7 pkt

III.

dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu przedmiotowego

10 pkt

Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej – 
dokument może być 
składany: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo może być także 
składany w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą 
kandydat ukończył.  

 

 

 

 

 

 

 

1) Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są 
przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.
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tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

3 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

5 pkt

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem albo turniejem, 
o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i 
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 
oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej

2 pkt

5. Uzyskanie wysokiego miejsca2) w 
zawodach wiedzy innych niż 
wymienione w pkt 1-4, artystycznych 
lub sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na 
szczeblu:
międzynarodowym 4 pkt
krajowym 3 pkt

2) Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości 
wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa 
miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
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wojewódzkim 2 pkt
powiatowym 1 pkt

IV. osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 

 

2 pkt Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej – 
dokument może być 
składany: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo może być także 
składany w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą 
kandydat ukończył.

Kryteria dodatkowe – w przypadku 
równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie 
rekrutacyjnym (brane pod uwagę łącznie)  

 

Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

I. Kandydat z rodziny wielodzietnej3) Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

Oświadczenie 
o wielodzietności rodziny 
kandydata zaopatrzone 
klauzulą „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego 
oświadczenia” lub 
Krakowska Karta Rodzinna 
3+ (KKR3+).

II. Kandydat niepełnosprawny Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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.) – 
dokumenty mogą być 
składane: w oryginale, 

3) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
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w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo mogą być także 
składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

III. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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.) – 
dokumenty mogą być 
składane: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo mogą być także 
składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

IV. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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.) – 
dokumenty mogą być 
składane: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
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z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo mogą być także 
składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

V. Kandydat posiadający niepełnosprawne 
rodzeństwo

Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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.) – 
dokumenty mogą być 
składane: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo mogą być także 
składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

VI. Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie4) 

Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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. – ww. dokumenty, 
tj. prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający 
rozwód lub  separację lub 
akt zgonu mogą być 

4) samotne wychowywanie - 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.
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składane: w oryginale, 
w notarialnie poświadczonej 
kopii, w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo mogą być także 
składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.

VII. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Kandydat spełnia/nie spełnia 
kryterium

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 2015 r. poz. 332, 
z późn. zm.) – dokument 
może być składany: 
w oryginale, w notarialnie 
poświadczonej kopii, 
w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie 
z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpisu  
lub wyciągu z dokumentu 
albo może być także 
składany w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 
kandydata.
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