
 

 

UCHWAŁA NR XLI/633/2017 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych   

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), 

w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Tarnowo 

Podgórne, 

2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Tarnowo Podgórne, 

3) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa się kryteria naboru wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Tarnowo Podgórne: 

Lp.  Kryterium  Punkty  

1. 
Oboje  rodziców  pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą 

(w tym rolniczą) 
10 

2. 
Jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą 

(w tym rolniczą) 
5 

3. 

Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób 

zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne roczne zeznanie podatkowe 

w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) za rok poprzedzający 

złożenie wniosku, 

a)gdy zrobili to oboje rodzice 

 

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców 

 

 

 

8 

 

 

5 

4. 

Kolejne dziecko z rodziny uczęszcza do przedszkola,  w którym został złożony 

wniosek albo kolejne dziecko z rodziny będzie uczęszczało do oddziału 

przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne 

5 

5. 
Dziecko zamieszkuje w rejonie przedszkola, oddziału przedszkolnego  zgodnie 

z siecią przedszkoli, szkół  na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 
2 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.: 
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Poz. 2173



1. 
oświadczenie potwierdzające pozostawanie obojga rodziców/jednego z rodziców w zatrudnieniu lub 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym rolniczej - zał. nr 1 

2. oświadczenie o rozliczaniu  podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok  w urzędzie 

skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne –zał.nr 2 

3. - oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do przedszkola, w którym został 

złożony wniosek - zał. nr 3 

- oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w gminie 

Tarnowo Podgórne - zał. nr 4 

4. oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka - zał. nr 5 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne  

(-) Grzegorz Leonhard 
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