
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP3 

 1. Ze względu na warunki lokalowe, możliwości kadrowe oraz wymogi prawne, świetlica szkolna 

zapewnia opiekę dzieciom rodziców / opiekunów prawnych czynnie pracujących. Rodzice 

przebywający na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym czy dłuższym zwolnieniu 

lekarskim, nie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do świetlicy SP3. 

 2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie z klas I-III, jednakże ilość miejsc do świetlicy SP3 

jest ograniczona i wymaga procesu rekrutacji. Uczniowie z klas IV-VIII proszeni są o przychodzenie do 

szkoły dopiero na kilka minut przed rozpoczęciem lekcji. Świetlica szkolna jest bowiem przeznaczona 

do opieki nad uczniami z klas młodszych, którzy tworzą grupę stałą. Uczniowie z klas IV-VIII należą 

do grupy rotacyjnej. Dzieci z klas IV-VIII mogą ubiegać się o przyjęcie do świetlicy SP3 tylko 

w szczególnych przypadkach, które również rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna. 

3.  Rodzice dzieci korzystających z obiadów nie muszą składać wniosku zapisu do świetlicy. Na czas 

obiadu dzieci przebywają w stołówce szkolnej, a po zjedzonym posiłku muszą opuścić stołówkę 

szkolną i udać się do domu. 

 4. Rodzic / prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązany jest 

o wydrukowanie z internetowej strony szkoły lub odebranie w sekretariacie SP3 stosownego 

wniosku. Wniosek ten zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców / prawnych opiekunów, który 

jest niezbędny w procesie rekrutacji i musi być wypisany tylko i wyłącznie na druku opracowanym 

przez wychowawców świetlicy.  

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą, załączają wpis do ewidencji. Karta z informacją 

o zatrudnieniu rodziców / prawnych opiekunów dziecka musi być wystawiona i podbita przez zakład 

pracy z datą sierpniową !. Następnie kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

– w trzech pierwszych tygodniach sierpnia w sekretariacie szkoły. Karty oddane po terminie oraz 

karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane. 

Przypominamy, że należy wypełnić wszystkie pola i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte 

we wniosku.  

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy dotyczy danego roku szkolnego. Uczniowie obecnie 

uczęszczający do świetlicy szkolnej, którzy chcą kontynuować pobyt swojego dziecka w świetlicy 

w przyszłym roku szkolnym ponownie muszą przystąpić do procesu rekrutacyjnego i złożyć wniosek.  

5. W ostatnim tygodniu sierpnia dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną 

i zatwierdza jej postanowienia. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna składa się minimum z dwóch 

wychowawców świetlicy szkolnej, pedagoga / psychologa szkolnego oraz wicedyrektora. Komisja 

przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy SP3 na dany rok 

szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.  

6. W pierwszej kolejności przyjmowane są do świetlicy SP3 dzieci których:  oboje rodzice czynnie 

pracują,  rodzic nie pracuje, jednak samotnie wychowuje kilkoro dzieci,  rodzic / rodzice, posiadają 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, całkowitą niezdolność 

do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,  rodzina objęta jest nadzorem kuratora 

lub Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej.  



7. Następnie komisja ustala listę dzieci przyjętych do świetlicy. Dotyczące tego informacje zostaną 

umieszczone do dnia rozpoczęcia roku szkolnego na stronie internetowej. 

8. Przypominamy, iż uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicowych jest bezpłatne i dobrowolne. 

Na podstawie statystyk frekwencji dzieci w świetlicy szkolnej w określonych przedziałach czasowych, 

ustala się liczbę koniecznych opiekunów na daną grupę dzieci.  

9. Wszystkie zmiany w kartach, których chcą dokonać rodzice muszą być zgłoszone pisemnie (data, 

podpisy). 

10. Dzieci sprawujące szczególne trudności wychowawcze oraz rodzice / opiekunowie prawni dziecka, 

którzy notorycznie nieprzestrzeganą zasad obowiązujących w świetlicy lub narażają na utratę zdrowia 

lub życia dzieci będące pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej, mogą być skreśleni z listy dzieci 

zapisanych do świetlicy SP3 decyzją komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.  

11. Sprawy sporne wniesione przez rodziców / prawnych opiekunów rozwiązuje komisja 

rekrutacyjno- kwalifikacyjna na pisemny wniosek rodzica / opiekuna dziecka uczęszczającego do SP3.  

12. Przed rozpoczęciem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych, rodzic zobowiązany jest 

do zapoznania się z regulaminem świetlicy. Obowiązujący regulamin będzie umieszczony na stronie 

internetowej szkoły do dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego. 


