
 

Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej  
w Szkole Podstawowej nr 16  

na rok szkolny 2021/2022 
 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie 
prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie do świetlicy, 
który należy złożyć w wyznaczonym przez dyrektora terminie. 
  

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej można pobierać  

ze strony internetowej szkoły od 7 czerwca 2021r. 
  

3. Wypełnione wnioski należy wrzucać do skrzynki rekrutacyjnej 
ustawionej w wejściu do szkoły od  5 lipca 2021r., do 12 
sierpnia 2021 r., do godziny 14.00 
 

4. Powołana przez dyrektora szkoły komisja w terminie 16-19 
sierpnia 2021r., dokona weryfikacji złożonych w terminie 
wniosków. 
  

5. Lista przyjętych i nieprzyjętych uczniów do świetlicy na rok 
szkolny 2019/2020 zostanie podana po publicznej wiadomości 
20 sierpnia 2021 o godzinie 13.00 
  

6. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia 
na zajęcia do świetlicy szkolnej w terminie 23-27 sierpnia  

2021r., przysługuje możliwość pisemnego odwołania się od 
decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrekcji szkoły. 
   

7. Uzupełniająca rekrutacja do świetlicy szkolnej odbędzie się w 
terminie 2 września do 11 września 2021r. 
  

8. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych 
dokumentów, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy 
szkolnej. 

 

9. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I–III. W pierwszej 
kolejności przyjmowane są dzieci: 
 
 
 

• obojga rodziców pracujących (wymagane zaświadczenie o 
zatrudnieniu rodziców), 



 

• rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci 
(wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu, dokument 
potwierdzający samotne wychowywanie lub pobieranie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego), 
 

 

• w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie. 
 

 

10. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy w procesie rekrutacji i rekrutacji 
uzupełniającej umieszczane są na liście rezerwowej. 
Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka  
do uczęszczania na świetlicę.  

11. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej uzależniona jest  
od organizacji pracy wynikającej z arkusza organizacyjnego 
pracy szkoły.  

12. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność w następnym dniu po 
rozpoczęciu roku szkolnego, a kończy w ostatnim dniu nauki  
w danym roku szkolnym.  

13. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje 
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Skład  
Komisji Rekrutacyjnej:  

▪ Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, 
 

▪ Szkolny koordynator pracy świetlicy szkolnej 
 

▪ Wychowawca świetlicy 
 

▪ Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
 

14. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych we wniosku o 
przyjęcie do świetlicy szkolnej ze stanem faktycznym lub 
brakiem stosownych zaświadczeń dziecko nie zostanie 
zakwalifikowane na zajęcia świetlicowe.  

15. Rodzic wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy 
oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym  
i akceptuje Regulamin Świetlicy.  

16. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność (ponad 14 dni) 
dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do 
skreślenia ucznia ze świetlicy.  

17. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy 
szkolnej decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii szkolnego 
koordynatora pracy świetlicy szkolnej,  

18. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna. 


