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Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie
na rok szkolny 2022/2023
Szanowni Rodzice,
przyjmowanie zgłoszeń i
wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy odbywa się zgodnie z Harmonogramem
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 28/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia
28 stycznia 2022 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywa się w terminie od 2.03.2022 r. do 16.03.2022 r.
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminie
od 04.05.2022 r. do 10.05.2022 r.

Obowiązek szkolny
1. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7. roku życia.
2. Dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców mogą od 1 września 2022 r. rozpocząć naukę
w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jeżeli:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
lub
b) 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 psychologicznopedagogicznych.
Szanowni Państwo,
zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 40 ust. 1) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi
szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
W związku z powyższym prosimy o podjęcie decyzji, czy Państwa dziecko zamieszkałe w rejonie
naszej szkoły będzie uczęszczało do I klasy w Szkole Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy.
Jeżeli tak, to uprzejmie prosimy o złożenie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami
do dyrektora szkoły w terminie od 2.03 do 16.03.2022 r.
Jeżeli nie, to bardzo prosimy o poinformowanie szkoły rejonowej o miejscu realizacji przez Państwa
dziecko obowiązku szkolnego od 1.09.2022 r.
Wszystkie dokumenty (wzór wniosku i załączniki) dostępne są w sekretariacie szkoły
oraz na naszej stronie internetowej – www.osemka.edu.pl w zakładce Rekrutacja – Szkoła
Podstawowa nr 8.

Z wyrazami szacunku

