
NABÓR DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TARNOWIEC  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci 

zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych 

opiekunów). 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Kryteria rekrutacji dla klas pierwszych szkół podstawowych  

  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

zawarte w Uchwale Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 marca 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej 

szkoły podstawowej 
10 pkt Oświadczenie 

2. 

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców 

znajduje się w obwodzie danej szkoły 

podstawowej 

5 pkt Oświadczenie 

3. 

W obwodzie danej szkoły podstawowej 

zamieszkują krewni kandydata wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 

mu należytej opieki 

5 pkt Oświadczenie 

4. 

Uczęszczanie kandydata do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

prowadzonych przez Gminę Tarnowiec 

10 pkt Oświadczenie 

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

Terminy określa Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 26 stycznia 

2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowej na rok szkolny 2023/2024.  

L.p. Czynność w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

http://bip.malopolska.pl/umtrzebinia/Article/get/id,1154064.html
http://bip.malopolska.pl/umtrzebinia/Article/get/id,1154064.html
http://www.trzebinia.pl/images/2016/Ogloszenia_2016/Zarz%C4%85dzenie_0050.15.2016.pdf
http://www.trzebinia.pl/images/2016/Ogloszenia_2016/Zarz%C4%85dzenie_0050.15.2016.pdf
http://www.trzebinia.pl/images/2016/Ogloszenia_2016/Zarz%C4%85dzenie_0050.15.2016.pdf
http://www.trzebinia.pl/images/2016/Ogloszenia_2016/Zarz%C4%85dzenie_0050.15.2016.pdf


1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej przez rodziców 

kandydatów spoza obwodu szkoły wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

27 luty 2023r. –  

10 marzec 2023r. 

29 marzec 2023r. –  

6 kwiecień 2023r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

(w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 

13 marzec 2023r. – 

16 marzec 2023r. 

11 kwiecień 2023r. –  

13 kwiecień 2023r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

17 marzec 2023r. 14 kwiecień 2023r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
20 marzec 2023r. – 

24 marzec 2023r. 

17  kwiecień 2023r. 

–        20 kwiecień 

2023r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
27 marzec 2023r. 21 kwiecień 2023r. 

6. 

Procedura odwoławcza od nieprzyjęcia 

kandydata do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej. 

27 marzec 2023r. – 

31 marzec 2023r. 

24 kwiecień 2023r. – 

28 kwiecień 2023r. 

 

 


