
Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej  

Szkoły Podstawowej w Dominikowicach 

 

1. O miejsce w świetlicy szkolnej mogą ubiegać się rodzice lub prawni opiekunowie zwani dalej „rodzicami” 

dzieci uczęszczających do klas I-VI szkoły podstawowej. Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie z klas I – 

III, natomiast uczniowie z klas  IV-VI mogą być przyjęci, gdy świetlica dysponuje wolnymi miejscami. 

 

2. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej wynika z arkusza organizacyjnego szkoły opracowywanego na każdy rok 

szkolny i  zatwierdzanego przez organ prowadzący. 

 

3. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców  poprzez czytelne wypełnienie  „Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej” zwanej dalej „kartą zgłoszenia”  i złożenie jej w sekretariacie szkoły w terminie do 

 25 czerwca 2021 r. 
 

4. Wzór karty zgłoszenia można pobrać u wychowawcy świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony 

internetowej szkoły. 

 

5. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

1) dyrektor/ wicedyrektor – przewodniczący, 

2) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – członkowie, 

3) wychowawca świetlicy – członek, 

 

6. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 

 

7. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę wolnych miejsc. 

 

8. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków sporządza listę kandydatów do przyjęcia do 

świetlicy szkolnej uwzględniając  zapis pkt. 1 niniejszego regulaminu. 

 

9. Komisja Rekrutacyjna uwzględniając kryteria naboru zgodnie z pkt.1,10  ustala  listę uczniów przyjętych do 

świetlicy, która będzie  podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły 

w terminie do 1 lipca 2021 r . 

 

10.  Kryteria naboru uczniów do świetlicy szkolnej. 

 

1) Podczas kwalifikacji pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do klas I –III, których obydwoje rodzice 

pracują lub studiują w trybie dziennym, a także dzieci pracującego rodzica, który sam wychowuje dzieci. 

2) W drugiej kolejności będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 

całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie 

odrębnych przepisów; 

b) dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;  

c) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; 

 

3) Pozostali uczniowie, w tym  klas IV-VI  będą  przyjmowani w miarę wolnych miejsc. 

 

11.  Rodzice pragnący skorzystać z kryteriów pierwszeństwa w kwalifikacji zgodnie  z pkt. 10 zobowiązani są 

potwierdzić fakt spełniania danego   kryterium, poprzez dostarczenie zaświadczenia (pkt. 1) lub oświadczenia 

w przypadku pkt.2). 

 

12.  W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt spełniania danego kryterium w 

trakcie analizy wniosku kryterium, które nie zostało właściwie udokumentowane będzie traktowane jako 

niespełnione. 

 

13.  Harmonogram rekrutacji. 

 

1) Składanie kart zgłoszeń do świetlicy wraz z załącznikami do 25 czerwca 2021 r. 

 



2) Ogłoszenie listy  przyjętych do świetlicy, obejmującej imiona i nazwiska dzieci,  poprzez wywieszenie na 

tablicy informacyjnej oraz podanie  informacji o pozostałych wolnych miejscach w terminie do   

1 lipca 2021 r . 
 

14.  Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. 

1) Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej może złożyć odwołanie. 

2) Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później  niż w terminie 3 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

3) Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

4) Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie 

przekazana jest rodzicom w formie pisemnej  za pośrednictwem poczty. 

5) Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna. 

 

15.  Godziny uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej w każdym dniu tygodnia zostają ustalone na początku 

roku szkolnego w pierwszym tygodniu zajęć lekcyjnych. 


