ZARZ^DZENIE Nr d^Zt
PREZYDENTA MIASTA ZYRARDOWA

z dnia PP. stycznia 2021 r.
w sprawie okreslenia terminow przeprowadzania post^powania rckrutacyjnego
i postfpowania uzupelniaj^cego do publicznych szkol podstawowych

na rok szkolny 2021/2022, dla ktorych organem prowadzi{cym jest Miasto Zyrarddw

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o^wiatowe
(Dz. U.z 2020 r. poz. 910,z pozn. zm.)zarz^dzam, co nast^puje:

§1.

Okreslam

terminy

przeprowadzania

post^powania

rekrutacyjnego

i

post^powania

uzupetniaj^cego, w tym terminy skladania dokumentow do klas I publicznych szk61
podstawowych, a takze klas wyzszych niz klasa I publicznych szkol podstawowych
zoddzialami sportowymi oraz oddzialami dwuj^zycznymi na rok szkolny 2021/2022,
dla ktorych organem prowadz^cym jest Miasto Zyrarddw - w wersji stanowi^cej zal^cznik
do niniejszego zarz^dzenia.
§2.

Wykonanie

zarzqdzenia

powierzam

dyrektorom

publicznych

szkdl

podstawowych

w 2yrardowie.
§3.

Nadzor nad wykonaniem zarz^dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji Urz^du
Miasta Zyrardowa.
§4.

Zarz^dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
Prci denl Mi

cja

ZvrardoW'a

sztofChnanomki

Zaigcznik

,

do Zarzgdzenia Nr'^.w2I
Prezydenta Miasta Zyrardowa

z dnia ^.^stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzania post^powania rekrutacyjnego i post^powania uzupelniaj^cego, w tym terminy
skladania dokumentow do kJas I publicznych szkol podstawowych, a takze klas wy^zych niz klasa I

publicznych szkol podstawowych z oddzialami sportowymi oraz oddzialami dwuj^zycznymi
na rok szkolny 2021/2022,dla ktdrych organem prowadz^cym jest Miasto Zyrardow

L Reknitacja do klas I publicznych szk6t podstawoTiych
Terminy w post^powanm
rekrutacyjnym

Rodzaj czynno^ci

Rejeslracja w elektronicznym systemic
rekrutacji zgloszen lub wnioskdw
0 przyj^cie do I klasy szkoly
podstawowej.
Istnieje mozliwosc, aby za posredmctwem
systemu rekrutacji rodzice mogli
przekazac wniosek oraz niezbfdne
dokumenty/oiwiadczenia potwierdzajqce
spelnianie kryteriow -podpisujqc

Terminy w post^powaniu
uzupelnlaUcym

rozpocz^cie

zakoiiczenie

rozpoczfcie

zakoAczenie

1 marca 2021 r.

15 marca 2021 r.

31 maja2021 r.

7 czerwca 2021 r.

godz. 9®*'

godz. 14"

godz.9"

godz. 14"

1 marca 2021 r.

15 marca 2021 r.

31 maja2021 r.

7 czerwca 2021 r.

godz. 9^°

godz. 16"

godz. 9^®

godz. 16"

16 marca 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.

8 czerwca 2021 r.

15 czerwca 2021 r.

profilem zaufanym.

Skladanie w wersji papierowej: zgloszen
do klasy I szkoly obwodowej lub
wnioskdw o przyj^cie do klasy 1 szkoly
podstawowej pierwszego wyboru.

Weryfikacja przez komisj? reknitacyjn^
wnioskdw o przyj^cie do klasy 1 szkoly
podstawowej i dokumentow
potwierdzaj^cych spelnianie przez
kandydata kryteribw branych pod uwag?
w post^powaniu rekruiacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjn^ listy
kandydatow zakwalifikowanych i

13 kwietnia 2021 r.

16 czerwca 2021 r.

godz. 12"

godz. 12"

kandydatow niezakwalifikowanych.

Zloienie potwierdzenia woli zapisu
dziecka do klasy I w szkole, do ktorej

13 kwietnia 2021 r.

19 kwietnia 2021 r.

16czCTwca2021 r.

21 czerwca 2021 r.

godz. 12"

godz. 16"

godz. 12"

godz. 16"

dziecko zostalo zakwalifikowane.

Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj? rekrutacyjng listy
kandydatdw przyj^tych i kandydatdw

20 kwietnia 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

godz. 12"

godz. 12"

nieprzyj^tych.

II. Rekrutacja do klasy I i fV oddzialu sportowego
Rodzaj c^nno^ci
Skladanie wniosk6w 0 przyj^cie do klasy
sportowej.

Przeprowadzenie pr6b sprawno^ci

fizycznej (hala sportowa AQUA Zyrardow,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27).
Podanie do publicznej wiadomo^i
przez komisj? reknitacyjng listy kandydat6w,
ktdrzy uzyskali pozytywne wyniki proby
sprawnoki fizycznej.

Terminy w postf powaniu

Terminy w postfpowaniu

rekrutacyjnym

uzupelniaj^cym

1 - 15 marca 2021 r.

1 - 8 czerwca 2021 r.

godz. 9"-14"

godz.9"-14"

8-9 kwietnia 2021 r.

10 czerwca 2021 r.

godz. 16"

godz. 16"

12 kwietnia 2021 r.

11 czerwca 2021 r.

godz. 16"

godz. 16"
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Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekruiacyjn^ listy

13 kwietnia 2021 r.

15 czerwca 2021 r.

godz. 12™

godz. 12™

13 - 19 kwietnia 2021 r.

15 - 19 czerwca 2021 r.

godz. 12™- 16™

godz. 12™- 16™

20 kwietnia 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

godz. 12™

godz. 12™

kandydatow zakwalifikowanych
i kandydatow niezakwalifikowanych.

ZIoienie potwierdzenia woli zapisu
dziecka do klasy sportowej.
Podanie do publicznej wiadomoSci
przez komisj? rekrutacyjn^ listy
kandydatdw przyj?tych i kandydatbw
nieprzyi^tych.

III. Rekrutacja do klasy VTI oddzialu dwuj^zycznego
Rodzaj czynnoki

Terminy w postf powaniu

Terminy w postfpowanlu

rekrutacyjnym

uzupelniaj^cym

5-14 maja 2021 r.

12-16 lipca 2021 r.

17 maja 2021 r.

23 lipca 2021 r.

godz. 15™

godz. 15™

21 maja 2021 r.

26 lipca 2021 r.

godz. 15™

godz. 15™

do 30 czerwca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.

Skladanie wnioskbw o przyj^cie do klasy
dwu)?zycznei.

Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji j^zykowych.

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatdw,
ktorzy uzyskali pozytywny wynik
ze sprawdzianu predyspozycii i^zykowych.

Dostarczenie przez kandydatow
^wiadectwa promocyinego do klasy VII.

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjn^ listy
kandydatow zakwalifikowanych
i kandydatow niezakwalifikowanych.
Zloienie potwierdzenia woli zapisu

godz. 10™

godz. 10™

1 -6 lipca 2021 r.

2-6 sierpnia 2021 r.

dziecka do klasy dwuj?zycznei.

wgodz. 10™-15™

wgodz. 10™-15™

7 lipca 2021 r.

9 sierpnia 2021 r.

godz. 10™

godz. 10™

Podanie do publicznej wiadomo^ci
przez komisj? rekrutacyjn^ listy
kandydatbw przyj^tych i kandydatdw
nieprzyi^tych.

Procedura odwolawcza

Rodzaj czynno^ci

Zloienie przez rodzica kandydata wniosku do komisji
rekrutacyjnej o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy
przyj^cia kandydata do danej szkoly.

Termin

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo^ci listy
kandydatdw przyj^tych i kandydatdw nieprzyj^tych
W terminie 5 dni od dnia wysl^pienia przez rodzica kandydata

Sporz^dzenie przez komisj? rekrutacyjn^ uzasadnienia
odmowy przyj^cia kandydata.

z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj^cia

Wniesienie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoly
odwolania od rozstrzygni?cia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoly odwolania
od rozstrzygni^cia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania

kandydata
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