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Komunikat w sprawie  rekrutacji  

do klasy pierwszej w Szkole  Podstawowej nr 9 w Wejherowie  

na rok szkolny 2022/2023 

 

  Rekrutacja do klasy pierwszej  w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbywa się 

zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 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  2.03.2022 r.  do  16.03.2022 r. 

 Postępowanie uzupełniające w terminie od  04.05.2022 r.  do  10.05.2022 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  nastąpi 

dn.01.04.22 r 

 Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych  nastąpi 

dn.31.05.22 r. 

 

Obowiązek szkolny 

 Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia.  

 Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej, 

jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 

lub  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

 

 Zasady rekrutacji 

 Do klas I przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

 na podstawie Wniosku - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do 

klasy pierwszej. 

 W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe na terenie miasta Wejherowa na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej. 

 W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza 

obwodem szkoły do klasy pierwszej 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 01.04.2022 r. do 8.04.2022 r. rodzic zobowiązany jest dostarczyć: 

1. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej  

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. 
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 Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie lub  

pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 W przypadku realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w innej placówce/szkole 

niż szkoła obwodowa, rodzice zobowiązani są złożyć stosowne  oświadczenie w 

szkole obwodowej. 

 

Odroczenia obowiązku szkolnego 

 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok 

szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie 

później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma 

rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika 

potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną (założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe)  oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Odraczanie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego 

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego podstawa odroczenia obowiązku szkolnego wynika obecnie z art. 38 

ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w 

wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się: 

 dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na 

wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym, 

 wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

 wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 

lat, 

 wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia, 

 odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego, 

 do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z 

której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w 

danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkoły 

 


