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REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHRZANOWIE 

 

 

1. Do świetlicy szkolnej głównie przyjmowane są dzieci ze szkoły, głównie z klas 1- 3. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły 

prawidłowo wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej” w 

wyznaczonym przez szkołę terminie. 

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

4. Kompletnie i czytelnie wypełniony Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia zajęć 

szkolnych  do godz. 15.00. 

5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełniając Wniosek oświadcza, że podaje dane zgodnie 

ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin świetlicy. 

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

powoływana przez Dyrektora Szkoły. Komisja zbiera się w tygodniu poprzedzającym 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

7. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią: 

a) zastępca Dyrektora Szkoły, 

b) dwóch wychowawców świetlicy lub jeden wychowawca świetlicy i pedagog szkolny. 

8. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona i uzależniona od możliwości organizacyjnych i 

lokalowych szkoły. Grupa świetlicowa nie może liczyć  więcej niż 25 uczniów na jednego 

wychowawcę. 

9. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących, 

b) rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci, 

c) dojeżdżające do szkoły, 

10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor 

szkoły. 

11. Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie podana do wiadomości rodziców poprzez 

umieszczenie na drzwiach świetlicy szkolnej najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie roku 

szkolnego. 
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12. W przypadku nie przyjęcia dziecka do świetlicy, rodzic/opiekun prawny dziecka w ciągu 7 

dni od podania listy przyjętych może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie wraz z 

uzasadnieniem. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r. 

 

 


