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UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta
Tarnowa jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
1) rodzeństwo kandydata, realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której ma być przyjęty
kandydat – 10 punków;
2) dogodne położenie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy
jednego z rodziców (opiekuna prawnego) kandydata – 5 punktów;
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.
§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:
1) w przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata
o jego miejscu pracy;
2) w przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata
o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu
mu należytej opieki.
2. W przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
podstawowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego2).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie
Kazimierz Koprowski

2) Niniejsza

uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XIX/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest
organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 477), która utraciła swą moc z dniem 26 stycznia 2017 r.
na podstawie art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przpisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60).

