
Zarządzenie nr

Prezydenta Miasta Wejherowa
)

z dnia . .. stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej 
publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się 
w klasie wyższej niż klasa I

na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej 
szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się 
w klasie wyższej niż klasa I, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej https://bip.weiherowo.pl i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia n r .
Prezydenta Miasta Wejherowa 
z dnia stycznia 2021 roku

Harmonogram terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej

Lp. Nazwa etapu rekrutacyjnego Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1 . Składanie wniosku o przyjęcie do 
oddziału klasy VII dwujęzycznej 
publicznej szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
i kryteriów branych pod uwagę przy 
postępowaniu rekrutacyjnym

4-7.05.2021 r.

6 - 7.07.2021 r. 
(składanie wniosków 
wraz ze 
świadectwem)

2. Przeprowadzenie sprawdzianu 
predyspozycji językowych na 
warunkach ustalonych przez Radę 
Pedagogiczną

13.05.2021 r. 
godz. 14.00

8.07.2021 r. 
godz. 10.00

3. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki ze sprawdzianu 
predyspozycji językowych

17.05.2021 r. 
godz. 13.00

9.07.2021 r. 
godz. 10.00

4. Uzupełnianie wniosku o świadectwo 
uzyskania promocji do klasy 
programowo wyższej

28 -29.06.2021 r. Nie dotyczy

5. Publikacja list zakwalifikowanych 
kandydatów

30.06.2021 r. 
godz. 10.00

12.07.2021 r. 
godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli nauki poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia

1 -2.07.2021 r. 13 - 14.07.2021 r.

7. Publikacja list przyjętych 5.07.2021 r. 
godz. 10.00

15.07.2021 r. 
godz. 10.00

/
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Załącznik nr 2 ,
do Zarządzenia nr .M .! 
Prezydenta Miasta Wejherowa 
z dnia . stycznia 2021 roku

Harmonogram terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, 
w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I

Lp. Nazwa etapu rekrutacyjnego Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1. Składanie wniosku o przyjęcie do 
oddziałów sportowych w publicznych 
szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych,
w których szkolenie w danym sporcie 
rozpoczyna się w klasie wyższej niż 
klasa I wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę przy 
postępowaniu rekrutacyjnym

4-7.05.2021 r.

6 - 7.07.2021 r. 
(składanie wniosków 
wraz ze 
świadectwem)

2. Przeprowadzenie prób sprawności 
fizycznej na warunkach ustalonych 
przez polski związek sportowy 
właściwy dla danego sportu

13.05.2021 r. 
godz. 14.00

8.07.2021 r. 
godz. 10.00

3. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki z prób sprawności 
fizycznej

17.05.2021 r. 
godz. 13.00

9.07.2021 r. 
godz. 10.00

4. Uzupełnianie wniosku o świadectwo 
uzyskania promocji do klasy 
programowo wyższej

28 - 29.06.2021 r. Nie dotyczy

5. Publikacja list zakwalifikowanych 
kandydatów

30.06.2021 r. 
godz. 10.00

12.07.2021 r. 
godz. 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli nauki poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia

1 -2.07.2021 r. 13 - 14.07.2021 r.

7. Publikacja list przyjętych 5.07.2021 r. 
godz. 10.00

15.07.2021 r. 
godz. 10.00

Z up. Prezydenta iVjiasta Wejherowa

Z-cJRezydenta Miasta Wejherowa 
mgr Arkadiusz Kraszkiewicz \


