
Zasady przyjmowania uczniów do oddziałów przedszkolnych w szkole: 
       Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

       przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale 

       przedszkolnym szkoły podstawowej. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów 

przedszkolnych, z wyłączeniem dzieci urodzonych w okresie 1.01.2008 do 30.06.2008,  

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 

szkolnym w oddziale przedszkolnym w szkole, do której uczęszcza dziecko w roku 

szkolnym 2013/2014 (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację) tj.  

w okresie  od 27.02.2014r godz. 8:00 do 6.03.2014r godz. 13:00 

2. Rodzice/prawni opiekunowie: 

o pobierają deklarację kontynuacji ze strony miasta lub w  szkole  

o wypełniają ją i po podpisaniu składają w szkole w terminie wskazanym wyżej, 

4.Brak złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  w ww. terminie 

oznacza wykreślenie dziecka z listy wychowanków tego oddziału przedszkolnego i utratę 

miejsca w tym oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało w roku szkolnym 

2013/2014. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Żyrardowem mogą ubiegać się  

o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które jeżeli zaistnieje taka 

możliwość, będzie prowadzone po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego. 

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi 

miejscami po zakończeniu rekrutacji dla mieszkańców Żyrardowa. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola/szkoły podstawowej. 

7.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne 

Lp Od dnia Godz. Do dnia Godz. Etap rekrutacji 

1 27.02.2014 8:00 6.03.2014 13:00 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej. 

2 10.03.2014 8:00 28.03.2014 13:00 
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 

3 24.04.2014 14:00   
Opublikowanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

4 24.04.2014 14:00 30.04.2014 12:00 

Potwierdzenie przez rodziców, woli zapisu 

dziecka do danego oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej. 

5 5.05.2014 9:00   

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 

6 5.05.2014 9:00   

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od opublikowania listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych rodzic może wystąpić do 

Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 



przyjęcia dziecka 

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica, komisja sporządza uzasadnienie. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia, rodzic może wnieść do 

dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania dyrektor rozpatruje je. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do 

Sądu Administracyjnego wniesiona  

w ciągu 30 dni za pośrednictwem dyrektora 

przedszkola/szkoły. 

Postępowanie uzupełniające, jeśli w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostały wolne 

miejsca  

1 3.06.2014 10:00   Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

2 3.06.2014 10:00 13.06.2014 14:00 
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 

3 30.06.2014 14:00   
Opublikowanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

4 30.06.2014 14:00 4.07.2014  

Potwierdzenie przez rodziców, woli zapisu 

dziecka do danego oddziału przedszkolnego                  

w szkole podstawowej. 

5 7.07.2014 10:00   

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych                  

i kandydatów nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej. 

6 7.07.2014 10:00   Procedura odwoławcza 

 

8. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych 

nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych 

(jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci 

kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do /szkoły. 

9.Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

10.W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria i następujący 

sposób ich punktowania: 

 

Lp Kryteria ustawowe (społeczne) Liczba punktów 

1 dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Żyrardowa 520 

2 dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej 64 

3 dziecko jest niepełnosprawne 64 

4 jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny 64 

5 oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni 64 

6 rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 64 

7 dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie 64 



8 dziecko jest objęte pieczą zastępczą 64 

11.Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Kryteria ustawowe (społeczne) 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b-d są składane w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 

1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata. 

12.W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria i następujący 

sposób ich punktowania: 

 

 

Lp Lokalne kryteria naboru 
Liczba 

punktów 

1 

Dziecko, którego samotny rodzic  lub oboje rodzice aktualnie świadczą 

pracę  

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą się  

w systemie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą oraz rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 

Żyrardowie. 

32 

2 

Dziecko, którego samotny rodzic  lub oboje rodzice aktualnie świadczą 

pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą 

się w systemie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą. 

16 

3 
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się dane 

przedszkole/oddział przedszkolny. 
8 

4 

Dziecko urodzone w 2010r., którego rodzice ubiegali się o przyjęcie do 

przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 i nie zostało przyjęte do żadnego 

ze wskazanych wtedy przedszkoli, a w dalszym ciągu spełnia kryteria 

rekrutacji. 

4 

5 

Dziecko, którego rodzeństwo obecnie jest wychowankiem 

przedszkola/oddziału przedszkolnego  i będzie kontynuowało edukację 

przedszkolną w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru 

w roku szkolnym 2014/2015 oraz spełnia kryteria rekrutacji. 

2 

6 
Co najmniej dwoje dzieci zgłaszanych przez rodziców po raz pierwszy do 

danego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
1 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=226#P226A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=226#P226A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=2493#P2493A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=2493#P2493A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=195#P195A298
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-02-2014&qplikid=1#P1A6


13.Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Kryteria lokalne 

a) Oświadczenie o zatrudnieniu i rozliczaniu podatku dochodowego od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie, 

b) Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły na terenie której znajduje się 

przedszkole/oddział przedszkolny, 

c) Oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 

2013/2014 i nieprzyjęciu dziecka do żadnego ze wskazanych wtedy 

przedszkoli, 

d) Oświadczenie o rodzeństwie będącym obecnie wychowankiem przedszkola  

i kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym  

w roku szkolnym 2014/2015, 

e) Oświadczenie o zgłoszeniu co najmniej dwojga dzieci po raz pierwszy do 

danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .  

14.Wypełniony wniosek: 

o podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, 

o podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartych  

we wniosku ze stanem faktycznym, 

o za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  

z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor 

przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. 

15.Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż 

trzech wybranych oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z 

określonego rocznika. 

16.Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół (grup rekrutacyjnych) według 

swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. 

17.Oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczony na liście preferencji na 

pierwszej pozycji nazywane jest szkołą pierwszego wyboru. 

18.Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole wskazanej na liście preferencji. 

19.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

o żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący 

wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 

o zwrócić się do Prezydenta Miasta Żyrardowa  o potwierdzenie okoliczności 

zawartych w oświadczeniach. 

20.Prezydent Miasta Żyrardowa w celu potwierdzenia okoliczności zawartych  

w oświadczeniach: 

o korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, 

o występuje  do instytucji publicznych o udzielenie informacji, 

o zleca przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka, 



21.O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta Żyrardowa informuje 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

22.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w oświadczeniu ze stanem 

faktycznym, komisja rekrutacyjna odrzuca wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

23.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 

24.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie  

o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe. 

25.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w 

uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria lokalne. 

26.W przypadku mniejszej liczby miejsc niż liczba kandydatów, która uzyskała równorzędne 

wyniki, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustala kolejność kwalifikacji w 

drodze losowania.  

27.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 

rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

przyjęcia. 

28.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 

w formie obowiązującej w danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie 

24.04.2014r godz. 14:00 – 30.04.2014 godz.12:00. 

29.Komisja rekrutacyjna: 

 

o przyjmuje dziecko, do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane  

do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

o podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do szkoły. 

30.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

o wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia dziecka do danego oddziału przedszkolnego w szkole w terminie 7 

dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                              

i nieprzyjętych, 

o wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

o na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

31.Dzieci niepełnosprawne, wymagające specjalnych metod i form pracy, których 

rodzice/prawni opiekunowie  ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego, 

muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną. 

32.Decyzję o przyjęciu kandydata zamieszkałego w Żyrardowie, który posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno– pedagogiczną do 

oddziału integracyjnego, podejmuje dyrektor oddziału przedszkolnego  

w szkole, w której takie oddziały występują. 

33.Jeżeli kandydat z powodów organizacyjnych lub przepisów prawa w zakresie tworzenia 

oddziałów integracyjnych nie zostanie przyjęty do tego oddziału, bierze udział  

w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego. 

 


