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1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej 

Karty zgłoszenia, którą należy włożyć do skrzynki na dokumenty znajdującej się w 

wiatrołapie szkoły w wyznaczonym terminie.  

2. Kartę zgłoszenia można pobrać: 

 z wiatrołapu w szkole 

 ze strony internetowej szkoły 

3. Kompletną i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy włożyć do skrzynki na 

dokumenty znajdującej się w wiatrołapie szkoły nie później niż do dnia 

wyznaczonego przez Komisję. 

4. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, 

dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej.  

5. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 

6. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie: 

 dojeżdżający autobusem szkolnym (uprawnieni do dowozu) 

 w kolejności z klas I, II i III obojga rodziców pracujących 

 dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących; 

 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;  

 dzieci, których rodzeństwo lub rodzic ma orzeczony znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności 

7. Pozostali uczniowie szkoły podstawowej, których oboje rodziców pracują, będą 

przyjmowani do świetlicy szkolnej, jeśli będzie ona dysponować wolnymi miejscami. 

8. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są 

na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do 

uczęszczania na świetlicę.  

9. Liczba miejsc jest ograniczona liczebnością grupy (do 25 osób pod opieką jednego 

nauczyciela) i bazą lokalową szkoły. W sytuacjach szczególnych wnioski i prośby 

indywidualne rozpatruje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcami 

świetlicy.  

10. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność w następny dzień po rozpoczęciu roku 

szkolnego, a kończy w ostatni dzień przed zakończeniem. 

11. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  

12. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:  
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a). Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły)  

b). 2 nauczycieli – wychowawcy świetlicy  

13. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ ze stanem faktycznym uczeń zostanie skreślony z listy dzieci 

uczęszczających do świetlicy.  

14. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane 

są zgodnie ze stanem faktycznym (w przypadku podania nieprawdziwych danych 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego) i akceptuje Regulamin Świetlicy.  

15. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może 

stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy. 

16. Nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia może być powodem do 

obniżenia ocen z zachowania, zawieszenia na dwa tygodnie lub usunięcia z listy 

uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej. 

17. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje 

Dyrektor Szkoły. 

18. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w drugim tygodniu zajęć (nie 

później niż do dnia 14 września). 

 

 

 
 


