
PROCEDURA PRZYJMOWANIA  UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ                                     

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W SZCZERCOWIE 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. systemie oświaty – art.67 ust.1 pkt.3 

Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej stanowiące załącznik do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624, z póżn. zm.) 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są  w pierwszej kolejności dzieci  z klas I –III  w miarę 

możliwości z klas IV – VI, w tym w szczególności: 

a) sieroty 

b) uczniowie dojeżdżający 

c) uczniowie rodziców pracujących zawodowo  (wymagane jest dostarczenie zaświadczenia  

o aktualnym zatrudnieniu obojga rodziców) 

d) uczniowie rodzin niepełnych 

e) uczniowie z rodzin wielodzietnych 

2.Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej odbywa się w dwóch terminach 

a) w czerwcu na następny rok szkolny i uzupełniająca we wrześniu danego roku szkolnego. 

  3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności: 

a) złożenie pisemnego wniosku ( „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”) przez rodziców/ 

prawnych opiekunów dziecka do dnia 31 maja każdego roku. 

b) rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie: dyrektor  lub 

wicedyrektor, kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy. 

c) wydanie stosownej decyzji do dnia 24 czerwca. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w ”Karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy”, ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia rodziców, 

dziecko nie zostanie  zakwalifikowane do świetlicy lub zostanie  skreślone z listy  

uczestników świetlicy. 

 

5. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w razie odmowy przyjęcia  do świetlicy przysługuje 

odwołanie do Dyrektora szkoły  złożone w czasie 7 dni od daty zakończenia rekrutacji 

do świetlicy, odwołanie rozpatrzone będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu. 



6. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie  i zaakceptowanie 

regulaminu świetlicy przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

7. Przyjmowanie uczniów ( dotyczy uczniów dojeżdżających) do świetlicy dokonuje  się  

wyłącznie  na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na 

„Karcie zgłoszenia  dziecka dojeżdżającego ” do dnia 14 września. 

 

8. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach  

w uzasadnionych przypadkach. 

 

9. Zasady przebywania i zachowania się uczniów w świetlicy szkolnej określa Regulamin 

Świetlicy, stanowiący odrębny przepis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


