
Komunikat w sprawie  rekrutacji  

do oddziałów  przedszkolnych w Szkole  Podstawowej nr 9 w Wejherowie  

na rok szkolny 2021/2022 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 

odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 

stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasta Wejherowa. 

 

Termin rekrutacji 

Przyjmowanie wniosków odbywa się w terminie od 2.03.2021 r.  do 16.03.2021 r. 

Postępowanie uzupełniające w terminie od  08.07.2021 r.  do  13.07.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  nastąpi dn. 7.04.2021 r. 

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy  dzieci 

sześcioletnich.  
 Rodzice dziecka są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem 

dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej                              

i do  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.  

 

Zasady rekrutacji 

 Do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego  przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału przedszkolnego  
 W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach 

przedszkolnych, przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Wejherowa na 

podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem  szkoły do 

oddziału przedszkolnego. 

 W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza 

obwodem szkoły do oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła, przeprowadza się  postępowanie rekrutacyjne, wg 

kryteriów zawartych we wniosku.      

 Po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych, 

 w terminie od 25 marca do 2 kwietnia 2021 r. rodzic zobowiązany jest dostarczyć: 

1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 

2. Oświadczenie rodziców  w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii 

/etyki 

Zapisy 

 Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani 

są jego rodzice. 

 Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można otrzymać w 

sekretariacie lub  pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 W przypadku realizacji przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego w innej placówce/szkole niż szkoła obwodowa, rodzice zobowiązani 

są złożyć stosowne  oświadczenie w szkole obwodowej. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkoły 


