
 Informacje podstawowe 
 
1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach 
lub opiekunach prawnych dziecka. 
 
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy 1 na 
podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
 
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu 

rekrutacyjnym wg terminów i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy Tarnowo Podgórne. 
 
4. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015. 
 
5. Dzieci z rocznika 2016 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodzica pod 
warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają 
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
 
 
II. Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 
 
1. Obwód Szkoły Podstawowej w Lusówku stanowią miejscowości: Lusówko, Otowo i Sierosław  ( 
część należąca do gminy Tarnowo Podgórne ) 
 
2. Termin zapisu : 14 – 25 lutego 2022 
 
3. Miejsce i sposób skłania dokumentów: Wymagane dokumenty składa osobiście rodzic lub prawny 

opiekun w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.30 (w poniedziałek do godz. 17.00, piątek do godz. 

14:00 ) 
 
4. Wymagane dokumenty składane przy zapisie dziecka: 

 Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (wzór 1 - do pobrania) 

 Karta informacji dodatkowych (wzór 2 – do pobrania) 

 Dowód osobisty i akt urodzenia dziecka – do wglądu 
 
 
III. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły  - odbywa się z zgodnie z harmonogramem 
określonym Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2022 r. i 
zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXV/602/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 
stycznia 2021 
 
 
1. Terminy rekrutacyjne : 

 28 lutego – 18 marca 2022 – składanie wniosków 

 04-11 kwietnia 2022 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły 

 14 kwietnia 2022 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl.1 
 
2. Miejsce i sposób skłania dokumentów: Wymagane dokumenty składa osobiście rodzic lub prawny 

opiekun w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.30 (w poniedziałek do godz. 17.00, piątek do godz. 

14:00 ) 
 
 
3. Wymagane dokumenty składane przy zapisie dziecka: 

 Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (wzór 1 - do pobrania) 

 Karta informacji dodatkowych (wzór 2 – do pobrania) 

 Dowód osobisty i akt urodzenia dziecka – do wglądu 
 
4. Inne dokumenty ( nie obowiązkowe) 

 Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (wzór 3 – do pobrania) 



 Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 

 Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego  jednego z rodziców – w przypadku 
wskazania w deklaracji miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne 

 Oświadczenie rodzica o miejscu pracy znajdującym nie na terenie obwodu szkoły 

 Oświadczenie rodzica o uczęszczania rodzeństwa kandydata do żłobka lub przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły  

 Oświadczenie rodzica o uczęszczania kandydata w roku poprzednim do  przedszkola 
znajdującego się w na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

 


