Zarządzenie Nr VIII/3 /2020
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 07 stycznia 2020 roku
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021
do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Tarnów
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)– dalej u.p.o.
zarządza się, co następuje:
§1
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych określa się następujące terminy:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 26
marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 7
maja 2020 r.
2. Weryfikacja wniosków i dokumentów, o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym z uwzględnieniem w art. 150 ust. 7 u.p.o. - od dnia 3 kwietnia do dnia 12
maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 9 kwietnia 2020r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 15 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 9 kwietnia 2020 r. do
dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 maja 2020 r. do
dnia 20 maja 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17
kwietnia 2020r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 maja 2020 r.
§2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2020/2021 do szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Tarnów Nr
XXVII/291/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie
- dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły
potwierdzone oświadczeniem o miejscu zamieszkania uzyskuje 3 punkty
- kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego
na podstawie oświadczenia rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania
przedszkolnego ich dziecka za które można uzyskać 3 punkty,
- rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole na podstawie oświadczenia
rodziców potwierdzającego realizację obowiązku nauki ich dziecka, za które można
uzyskać 2 punkty
- zamieszkanie w pobliżu szkoły krewnych dziecka wspierających rodziców w

zapewnieniu opieki potwierdzone oświadczeniem rodziców o miejscu zamieszkania
krewnych, za które można uzyskać 2 punkty
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Obsługi Szkól i Przedszkoli
Gminy Tarnów
§4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Gminy Tarnów. wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

