
 

 

UCHWAŁA NR LXXV/1835/17 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych 

placówkach oświatowo – wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury 

i międzyszkolnych ośrodkach sportowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), w związku z art. 131 ust. 6 i art. 144       

ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – 

wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach 

sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz liczbę punktów za te kryteria: 

1) Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+” – 15 pkt; 

2) Kandydat jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 pkt; 

3) Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – 10 pkt; 

4) Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie/dyscyplinie, w której zajęcia organizowane  

są w placówce – 5 pkt; 

5) Kandydat prowadzi/realizuje działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu – 5 pkt; 

6) Placówka, o przyjęcie do której ubiega się kandydat jest najbliżej położoną od miejsca zamieszkania 

kandydata publiczną placówką oświatowo – wychowawczą prowadzącą wybrane zajęcia – 5 pkt. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio: 

1) Kserokopia Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ – dla kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1; 

2) Zaświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta – dla kryterium, o którym 

mowa w § 1 pkt 2; 

3) Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, 

w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się 

z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym 

systemie studiów – dla kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3; 
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4) Dokument potwierdzający osiągnięcia kandydata w dziedzinie/dyscyplinie, w której placówka organizuje 

zajęcia – dla kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4; 

5) Zaświadczenie wydane przez podmiot, w którym kandydat realizował działalność społeczną, w tym 

wolontariat – dla kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5; 

6) Oświadczenie o tym, że wybrane zajęcia odbywają się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – dla 

kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr VI/78/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: młodzieżowych 

domach kultury, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

uchwała Nr XII/207/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/78/15 

Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane 

w samorządowych placówkach oświatowo – wychowawczych: młodzieżowych domach kultury, Centrum 

Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską 

Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 

 

Sławomir Pietrzyk 
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