
KRYTERIA  W PROCESIE REKRUTACJI DO  GIMNAZJÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH 

1) Laureaci konkursów wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty, których program 
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej  
co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum  
z pominięciem pozostałych kryteriów.  

2) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, w postępowaniu 
rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno obowiązują jednolite kryteria 
przyjęte przez dyrektorów gimnazjów. 

3) Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku  (preferowana 
szkoła nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu przyjmowanych do gimnazjum na 
podstawie zgłoszenia. 

4) Kryteria zawarte w statutach szkół tzw. kryteria podstawowe uwzględniają oceny na 
świadectwie, wyniki sprawdzianu po klasie szóstej  oraz  jak najpełniejszą realizację potrzeb 
dziecka i jego rodziny. Ponadto w procesie rekrutacji, przy jednakowej liczbie punktów  
uwzględnia  się  tzw. kryteria różnicujące, odpowiadające lokalnym potrzebom społecznym. 

5) Kryteria podstawowe: 

Lp. Kryterium 
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 2 (max.12 pkt), 

 matematyka                                                         ocena x 2 (max.12 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.42  

2. 

oceny  z zachowania na świadectwie ukończenia szóstej klasy szkoły 
podstawowej: 

 wzorowe  

 bardzo dobre                                              

 dobre                  

 
 

10 
6 

2 

3. świadectwo z wyróżnieniem 8 

4 
wynik sprawdzianu na zakończenie szóstej klasy  � -  punktacja za 
sprawdzian w zaświadczeniu OKE 

max.40 

5. 
tytuł finalisty w  Wojewódzkim Konkursie Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty         

10 

6. 

indywidualne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej za miejsca I- III lub tytuły laureatów uzyskane w 
konkursach i zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych na szczeblu : 

 ogólnopolskim,                                                       za  1 tytuł    - 5 pkt 

 wojewódzkim,                                                         za  1 tytuł    - 3 pkt 

 powiatowym                                                          za  1 tytuł    -  1 pkt                                 

max.10 

 

 

 



6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po podliczeniu punktów za wymienione 
powyżej kryteria szkolne brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria,  
o charakterze różnicującym. Za każde z nich  przyznaje się po 2 pkt. 

7) Kryteria uzupełniające:  

 wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 
(art. 20b ustawy o systemie oświaty), 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza 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 (art. 20b ustawy o systemie 
oświaty), 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

8) Dokumenty potwierdzające kryteria podstawowe - w celu potwierdzenia spełniania kryteriów 
umożliwiających zastosowanie zasad pierwszeństwa rodzice wraz z wnioskiem  składają wskazane 
poniżej dokumenty dotyczące poszczególnych kryteriów: 

 świadectwo  ukończenia szkoły podstawowe (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub przez rodzica kandydata), 

 zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, lub przez rodzica kandydata), 
 zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty, 

 oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów osiągnięć wpisanych 
na świadectwie ukończenia szkoły. 

9) Dokumenty potwierdzające kryteria różnicujące  - w celu potwierdzenia spełniania kryteriów 
umożliwiających zastosowanie zasad pierwszeństwa rodzice wraz z wnioskiem  składają wskazane 
poniżej oświadczenia i  dokumenty dotyczące poszczególnych kryteriów: 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

 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, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011o 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)  

10) Dokumenty, o których mowa  w pkc.9) 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 (art. 20t ust. 3 i 5 ustawy rekrutacyjnej). 



11) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 20t 
ust. 6 ustawy rekrutacyjnej) – wzory oświadczeń  na stronie naboru w zakładce dokumenty). 

12) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 
zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego (art.20t 
ust. 7 ustawy rekrutacyjnej). 

13) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, 
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(art.20t ust. 8 ustawy rekrutacyjnej). 

14) Za weryfikacje danych umieszczonych we wniosku i w dobrowolnie złożonych oświadczeniach 
odpowiedzialny jest dyrektor jednostki oświatowej. 

15) Weryfikacja danych może odbywać się zarówno na etapie rekrutacji, jak i po ustaleniu listy 
przyjętych dzieci do danej szkoły, z takim skutkiem, że w przypadku ujawnienia, iż złożone 
oświadczenia zawierają nieprawdę, dziecko może zostać skreślone z listy. 

16) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz  
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium, przy czym nieprzedłożenie świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej uniemożliwia przyjęcie ucznia do gimnazjum. 

KRYTERIA REKRUTACJI DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO  

1) Punkty rekrutacyjne  do gimnazjum dwujęzycznego przyznawane przez szkołę: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

1. sprawdzian  predyspozycji językowych – test kwalifikacyjny; (próg 
kwalifikacji – 25%)  

max 50 pkt 

2. sprawdzian uzdolnień kierunkowych  max 40 pkt. 

3. 

oceny na świadectwie klasy V SP i za oceny śródroczne (I semestr) klasy 
VI SP) z   języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka 
obcego : celujący – 8 pkt.  bardzo dobry – 6 pkt.   dobry – 4 pkt.-
   dostateczny – 2 pkt. 

max 80 pkt 

 

4. 
oceny  z zachowania na świadectwie ukończenia piątej klasy SP i po I 
semestrze klasy VI SP: wzorowe – 3 pkt, bardzo dobre      – 2 pkt,   dobre    – 
1 pkt , pozostałe – 0 pkt . 

max 6 pkt 

5. 

inne osiągnięcia indywidualne:   uzyskanie tytułu  finalisty konkursu 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 15 pkt.,  uzyskanie więcej niż jednego 
tytułu finalisty – 20 pkt, uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 
określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub 
sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu gminnym – 4 pkt, 
stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 2 pkt. 

max.24 pkt  

Tytuł laureata konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty zwalnia z procedury rekrutacyjnej.  



2) Wymagane  przez szkołę dokumenty  w  postępowaniu rekrutacyjnym   

 Wniosek do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 do pobrania ze strony: szkoły 
http://lo1krosno.info.pl/ lub ze strony naboru http://nabor.pcss.pl/krosno 

 Kopia świadectwa ukończenia klasy V SP (do wglądu oryginał świadectwa), 

 Karta ocen z I półrocza klasy szóstej SP (wydaje Dyrektor SP; karta do pobrania 
bezpośrednio w gimnazjum lub ze strony http://lo1krosno.info.pl/, 

 Dokumenty potwierdzające uzyskane lokaty w konkursach. 

3) Więcej szczegółów dotyczących organizacji i przyjęć do Gimnazjum Dwujęzycznego    
określono na stronie internetowej szkoły http://lo1krosno.info.pl/ 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIŁKARSKIEJ  

1) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015  do oddziałów sportowych są 
przyjmowani kandydaci na warunkach określonych w ustawie rekrutacyjnej (art. 12  oraz 
odpowiednio w art. 8-10). 

2) Od kandydatów do I klasy sportowej Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w 
Krośnie wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy piłkarskiej, minimum 
dwuletnia przynależność do klubu sportowego, bardzo dobry stan zdrowia oraz zaliczenie próby 
sprawności fizycznej. 

3) Kandydaci do klasy sportowej zobowiązani są w procesie rekrutacji przełożyć orzeczenie lekarskie 
o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę  
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w 
sprawie trybu orzekania o zdolności do wyczynowego uprawiania sportu - piłka nożna przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia.  

4) Warunkiem niezbędnym  do przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie próby sprawności 
fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną lub trenera albo instruktora, o którym mowa w 
pkc.3. Kandydatów obowiązują: zaliczenie testów sprawności ogólnej - Międzynarodowy Test 
Sprawności Fizycznej oraz testów sprawności specjalnych.  

5) Członkowie kadry wojewódzkiej przyjmowani są poza kolejnością pod warunkiem spełnienia 
kryterium dobrej oceny z zachowania na świadectwie z klasy V i po pierwszym półroczu klasy VI. 

6) W przypadku, gdy liczba kandydatów po zaliczeniu prób sprawnościowych  jest większa niż liczba 
wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria ustalone dla gimnazjów 
ogólnodostępnych.  

7) Szczegółowe zasady przyjęć do oddziału sportowego w dyscyplinie piłka nożna,  zakres 
sprawdzianu sprawności fizycznej oraz wymagane w procesie naboru dokumenty   określone są 
na stronie internetowej szkoły www.mzszoi.eu oraz na stronie GOSSM Krosno 

www.ossmkrosno.hpu.pl 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY INTEGRACYJNEJ 

1)  Do oddziału integracyjnego, przyjmowane są  dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydanego 
przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. 

http://lo1krosno.info.pl/
http://nabor.pcss.pl/krosno
http://lo1krosno.info.pl/
http://www.mzszoi.eu/
http://www.ossmkrosno.hpu.pl/


2) Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do oddziału integracyjnego     
przyjmuje sekretariat Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi od wszystkich rodziców, 
niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata. 

3) W przypadku większej liczby wniosków niż liczba miejsc pierwszeństwo, przy naborze mają dzieci 
zamieszkałe w Krośnie, przy czym miejsca zagwarantowane w gimnazjum mają  dzieci z obwodu. 

4) Kandydatów spoza Krosna przyjmuje się na wolne miejsca w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji 
UMK (obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ciąży na jednostce samorządu terytorialnego 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka). 

5) Uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  do oddziału  
integracyjnego przyjmowani są na ogólnych zasadach. 

6) W przypadku, gdy łączna liczba wniosków o przyjęcie do oddziału integracyjnego będzie  mniejsza 
od trzech, dyrektor gimnazjum informuje rodziców o potrzebie  zapewnienia kształcenia dla 
dziecka w szkole specjalnej lub w szkole ogólnodostępnej.  

4) Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym   

 Wniosek do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 do pobrania ze strony: szkoły 
www.mzszoi.eu lub  ze a strony naboru http://nabor.pcss.pl/krosno 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na  okres nauki w gimnazjum, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres nauki w szkole podstawowej –  
jeżeli posiada, 

 opinię o objęciu nauczaniem indywidualnym, jeżeli kandydat w roku szkolnym 2013/2014 
korzystał z takiej formy.   

5) Więcej szczegółów dotyczących organizacji i przyjęć do oddziału integracyjnego    określono na 
stronie internetowej szkoły. 

 

http://www.mzszoi.eu/
http://nabor.pcss.pl/krosno

