Zasady rekrutacji do Szkół Podstawowych
Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2021/2022
I.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się
na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:
 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,
 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) - na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:
 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,
albo
 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I na rok
szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 12/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia
28 stycznia 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z wykorzystaniem
elektronicznego systemu rekrutacji, znajdującego się pod adresem:
http://www.zyrardow.podstawowe.vnabor.pl
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej
Granice obwodów szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Żyrardów określa
załącznik do uchwały Nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie
do klasy I, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego wzór jest dostępny
w każdej szkole oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa
(https://www.zyrardow.pl).
Zgłoszenie w wersji papierowej należy złożyć w szkole obwodowej w terminie
od 1 marca 2021 r. godz. 930 do 15 marca 2021 r. godz. 1600
Rodzice kandydata wypełniają w systemie elektronicznym zgłoszenie. Drukują dokument
i po podpisaniu przez oboje rodziców składają je w szkole obwodowej.
Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać
zgłoszenie – korzystając z funkcji elektronicznego podpisywania wniosku (profil
zaufany/podpis kwalifikowany).
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Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, czyli dziecko
ma zapewnione miejsce w klasie I szkoły obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie
do innej szkoły.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech wybranych szkół,
które prowadzą rekrutację do klasy I. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji
szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie
zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół
podstawowych wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
poszczególnych kryteriów określa Uchwała Nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
2 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2692).
Rodzice kandydata wypełniają w systemie elektronicznym wniosek. Drukują dokument
i po podpisaniu przez oboje rodziców składają go w szkole pierwszego wyboru.
Istnieje możliwość, aby za pośrednictwem systemu rekrutacji rodzice mogli przekazać
wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – korzystając
z funkcji elektronicznego podpisywania wniosku (profil zaufany/podpis kwalifikowany).
Składanie w wersji papierowej wniosków o przyjęcie do klasy I wyznaczono w terminie
od 1 marca 2021 r. godz. 930 do 15 marca 2021 r. godz. 1600
Wnioski złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów
potwierdzających okoliczności zawartych w załączonych do wniosku oświadczeniach
lub może zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.
W przypadku niezakwalifikowania kandydata do szkoły pierwszego wyboru, komisja
rekrutacyjna przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami do szkoły drugiego
lub trzeciego wyboru, jeżeli te nadal dysponują wolnymi miejscami. Jeżeli kandydat
nie zostanie przyjęty do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku, rodzice mają obowiązek
zgłosić dziecko do szkoły obwodowej.
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Rodzice dzieci zakwalifikowanych do danej szkoły, zobowiązani są złożyć potwierdzenie
woli zapisu dziecka do tej szkoły, w terminie od 13 kwietnia 2021 r. godz. 1200
do 19 kwietnia 2021 r. godz. 1600.
Niezłożenie przez rodzica potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza utratę
miejsca w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Lp.

1.

Kryteria
(określone w Uchwale Nr XL/270/17 Rady Miasta
Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r.)
Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do danej
szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy
postępowanie rekrutacyjne

Wartość
kryterium
w punktach

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium

32

pisemne oświadczenie
rodzica

2.

Kandydat zamieszkuje poza Żyrardowem

16

3.

Rodzice kandydata są niepełnosprawni

8

4.

Kandydat wychowywany jest w rodzinie zastępczej

4

5.

Kandydat wychowywany jest w rodzinie
wielodzietnej

2

dokument poświadczający
miejsce zamieszkania
kandydata
dokument poświadczający
niepełnosprawność
dokument poświadczający
objęcie kandydata pieczą
zastępczą
pisemne oświadczenie
rodzica

4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Rodzaj czynności
Rejestracja w elektronicznym
systemie rekrutacji zgłoszeń lub
wniosków o przyjęcie do I klasy
szkoły podstawowej.
Istnieje możliwość, aby za
pośrednictwem systemu rekrutacji
rodzice mogli przekazać wniosek
oraz niezbędne
dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów
– podpisując profilem zaufanym.
Składanie w wersji papierowej:
zgłoszeń do klasy I szkoły
obwodowej lub wniosków o przyjęcie
do klasy I szkoły podstawowej
pierwszego wyboru.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy I szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka do klasy I w szkole, do której
dziecko zostało zakwalifikowane.

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
rozpoczęcie
zakończenie

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
rozpoczęcie
zakończenie

1 marca 2021 r.
godz. 900

15 marca 2021 r.
godz. 1400

31 maja 2021 r.
godz. 900

7 czerwca 2021 r.
godz. 1400

1 marca 2021 r.
godz. 930

15 marca 2021 r.
godz. 1600

31 maja 2021 r.
godz. 930

7 czerwca 2021 r.
godz. 1600

16 marca 2021 r.

12 kwietnia 2021
r.

8 czerwca 2021
r.

15 czerwca 2021 r.

13 kwietnia 2021 r.
godz. 1200
13 kwietnia 2021
r. godz. 1200

19 kwietnia 2021
r. godz. 1600

16 czerwca 2021 r.
godz. 1200
16 czerwca 2021
r. godz. 1200

21 czerwca 2021 r.
godz. 1600
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Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

II.

20 kwietnia 2021 r.
godz. 1200

22 czerwca 2021 r.
godz. 1200

Rekrutacja do klas I i IV oddziału sportowego w publicznych szkołach podstawowych
Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych będzie prowadzone w następujących
publicznych szkołach podstawowych:
 Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica –
rekrutacja do klasy I i IV;
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja – rekrutacja do klasy IV.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I i IV oddziału sportowego
Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy
sportowej.

1 – 15 marca 2021 r.
godz. 900 - 1400

1 – 8 czerwca 2021 r.
godz. 900 - 1400

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej (hala sportowa AQUA Żyrardów,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27).

8 – 9 kwietnia 2021 r.
godz. 1600

10 czerwca 2021 r.
godz. 1600

12 kwietnia 2021 r.
godz. 1600

11 czerwca 2021 r.
godz. 1600

13 kwietnia 2021 r.
godz. 1200

15 czerwca 2021 r.
godz. 1200

13 – 19 kwietnia 2021 r.
godz. 1200 - 1600

15 – 19 czerwca 2021 r.
godz. 1200 - 1600

20 kwietnia 2021 r.
godz. 1200

22 czerwca 2021 r.
godz. 1200

Rodzaj czynności

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki próby
sprawności fizycznej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka do klasy sportowej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe do oddziału
sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym,
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej;
2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego;
3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale sportowym.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki
niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Prawo oświatowe.
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III.

Rekrutacja do VII klasy oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe do oddziału
dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności
ucznia tej szkoły, który:
1. otrzymał promocję do klasy VII;
2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki,
niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Prawo oświatowe.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy VII oddziału dwujęzycznego
Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej.
Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
ze sprawdzianu predyspozycji językowych.
Dostarczenie przez kandydatów
świadectwa promocyjnego do klasy VII.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu
dziecka do klasy dwujęzycznej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym

5 - 14 maja 2021 r.

12 – 16 lipca 2021 r.

17 maja 2021 r.
godz. 1500

23 lipca 2021 r.
godz. 1500

21 maja 2021 r.
godz. 1500

26 lipca 2021 r.
godz. 1500

do 30 czerwca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r.
godz. 1000

2 sierpnia 2021 r.
godz. 1000

1 – 6 lipca 2021 r.
w godz. 1000 - 1500

2 – 6 sierpnia 2021 r.
w godz. 1000 - 1500

7 lipca 2021 r.
godz. 1000

9 sierpnia 2021 r.
godz. 1000
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