
 
WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie szkoły. 

2. Powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie: wicedyrektor, 

kierownik świetlicy oraz wychowawca świetlicy, rozpatrzy złożone 

dokumenty i sporządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. 

3. Wstępna lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie dostępna na stronie 

internetowej szkoły najpóźniej w dniu 24.06.2022. Ostateczna lista 

dzieci przyjętych do świetlicy będzie dostępna na stronie internetowej 

szkoły oraz na drzwiach szkoły najpóźniej do dnia 1.09.2022. 

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

terminach tylko w uzasadnionych przypadkach. 

5. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały 

złożone po przewidzianym w procedurze terminie, następuje po 

rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc. 

6. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera podstawowe 

informacje o dziecku, godziny, w których dziecko będzie przebywało     

w świetlicy, oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o potrzebie 

opieki świetlicowej w związku z ich czasem pracy, organizacją dojazdu do 

szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, 

upoważnionych osobach do odbioru dziecka oraz telefony kontaktowe. 

Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą 

zapewnieniu bezpieczeństwa. 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie 

się i zaakceptowanie Regulaminu Świetlicy przez rodziców / prawnych 

opiekunów. 

7. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych 

opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (Rozp. MEN z dnia 21 

maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół publicznych). 

8. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela - wychowawcy 

w godzinach swojej pracy tj. 6.45 – 16.00. 

9.  Do świetlicy będą przyjmowani przede wszystkim uczniowie, których 

obydwoje rodzice pracują zawodowo. 

 

 



10. W przypadku chęci korzystania z obiadów, zgody na samodzielny 

powrót ucznia do domu, czy powrót do domu pod opieką nieletniego 

rodzeństwa, należy pobrać dodatkowe druki (załączniki do karty 

zapisu na świetlicę oraz karta zapisu na obiady) i dołączyć je do 

składanej Karty Zgłoszenia. 

 
Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w 

świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o 

terminowe składanie kart. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika świetlicy 

w dzwoniąc pod nr tel.: 

16 648 72 56 wew. 25 


