REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI

NIEZBĘDNIK RODZICA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Od 1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznego systemu
rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki dostępnego na stronie
https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/.
3. Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej
szkoły. Kandydaci przyjmowani są z urzędu na zgłoszenie rodziców.
4. Kandydaci do klas pierwszych spoza obwodu danej szkoły mogą być przyjęci w rekrutacji
uzupełniającej na wniosek rodziców, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Przy
rekrutacji brane są pod uwagę kryteria samorządowe, a kandydaci przyjmowani są w oparciu
o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie
ma wpływu na przyjęcie kandydata. We wniosku można wybrać maksymalnie trzy szkoły z
określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
5. Kryteria samorządowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wynikające
z Uchwały Nr XXXV/337/21 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2021
r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
 zamieszkanie kandydata na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

50 pkt

 rodzeństwo kandydata uczęszcza lub będzie uczęszczało do tej samej
placówki

20 pkt

 niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny

20 pkt

 rozliczanie się rodziców/opiekunów prawnych mieszkających na terenie
gminy Ożarów Mazowiecki we właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania urzędzie skarbowym

10 pkt

 wielodzietność rodziny kandydata

5 pkt

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5 pkt

 objęcie kandydata pieczą zastępczą

5 pkt

Classified as Public

6. Dokumenty oraz oświadczenia związane z kryteriami rekrutacji dostępne są w dziale „Pliki
do pobrania” systemu rekrutacji do placówek oświatowych
lub pod linkiem
https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/pliki-do-pobrania.
7. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym określony Zarządzeniem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego nr
B.0050.12.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Data
od

do

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Postępowanie rekrutacyjne
1 marca

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych

1 marca

31 marca

1 kwietnia

14 kwietnia

15 kwietnia
19 kwietnia

21 kwietnia

22 kwietnia

Rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka z obwodu danej szkoły
w elektronicznym
systemie
rekrutacji
na
stronie
https://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało
zakwalifikowane
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść
do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające - dla kandydatów spoza obwodu szkoły
w przypadku pozostających wolnych miejsc
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
16 maja

19 maja

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

20 maja

26 maja

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 maja
30 maja

2 czerwca
3 czerwca

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało
zakwalifikowane
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Classified as Public

8. Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w szkołach:







Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Szkolna 2, tel. 22 722 10 39,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Lipowa 11, tel. 22 292 11 20, 22 292 11 21,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541,
tel. 22 722 50 28,
Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, ul. Duchnicka 25,
tel. 22 506 57 80,
Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74, tel. 22 722 10 04,
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3,
tel. 22 722 50 15
oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, tel. 22 721 28 23.

Classified as Public

