
UCHWAŁA NR XXVII/291/2017
RADY GMINY TARNÓW

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, ze zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych posiadających 
obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 
podstawowej – załącznik do uchwały.

§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do 
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów, począwszy od rekrutacji na rok 
szkolny 2017/2018.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/159/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2016 r.

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów

Wiesława Mitera

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2253



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/291/2017
Rady Gminy Tarnów
z dnia 31 marca 2017 r.

Kryteria, wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów, 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Tarnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

L. 
p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów

1.
Dziecko zamieszkałe w obwodzie 
sąsiadującym bezpośrednio z obwodem 
wybranej szkoły.

3 Oświadczenie rodziców 
o miejscu zamieszkania.

2.
Kontynuacja nauki w danej szkole po 
realizacji obowiązku przygotowania 
przedszkolnego.

3

Oświadczenie rodziców 
o miejscu realizacji 
obowiązku przygotowania 
przedszkolnego ich dziecka.

3. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny 
w danej szkole. 2

Oświadczenie rodziców 
potwierdzające realizację 
obowiązku nauki ich 
dzieci/dziecka w danej szkole.

4.
W pobliżu szkoły zamieszkują krewni 
dziecka, wspierający rodziców 
w zapewnieniu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodziców 
o zamieszkiwaniu krewnych, 
którzy wspierają ich 
w zapewnieniu dziecku 
należytej opieki.
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