
 

 

UCHWAŁA NR XLI/631/2017 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie : ustalenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

podczas rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 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) szkole – należy przez to rozumieć publiczną szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Tarnowo Podgórne, 

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

§ 2. Uchwała określa kryteria i liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia podczas 

rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na 

podstawie zgłoszenia. 

2. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria: 

Lp. Kryterium 

Liczba 

punktów 

za kryterium 

Wymagane dokumenty 

1. Kandydat spoza obwodu szkoły zamieszkały 

w Gminie Tarnowo Podgórne 

30 oświadczenie o zamieszkaniu na 

terenie Gminy Tarnowo Podgórne  

(zał. nr 1) 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły 20 oświadczenie o uczęszczaniu do 

szkoły rodzeństwa (zał. nr 2 

3. Oboje rodzice rozliczają  podatek dochodowy 

od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie 

skarbowym właściwym dla osób 

zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne

    

15 

oświadczenie rodziców 

(zał.nr 3) 

4. Jeden z rodziców rozlicza podatek dochodowy 

od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie 

skarbowym właściwym dla osób 

10 
oświadczenie rodzica 

(zał.nr 3) 
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zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne

      

5. Rodzic lub rodzice kandydata pracują na 

terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

5 zaświadczenie z zakładu pracy 

potwierdzające zatrudnienie lub 

dokument potwierdzający 

prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne, w obwodzie 

wybranej szkoły 

§ 3. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rekrutacyjna, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 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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