
REGULAMIN NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
im. gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie 

na rok szkolny 2021/2022 
  
  

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty 
zgłoszenia, którą należy złożyć w świetlicy szkolnej do 7 września 2021 r.  

2. Kartę zgłoszenia można pobrać u nauczyciela świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony 
internetowej szkoły.  

3. W przypadku niedostarczenia w podanym wyżej terminie stosownych dokumentów, dziecko  
nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej. Ewentualne przyjęcie może nastąpić w przypadku 
wolnych miejsc. 

4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I–VI. W pierwszej kolejności przyjmowane  
są dzieci: 

a)  dojeżdżające 

a)  obojga rodziców pracujących, 
b)  rodzica samotnie wychowującego dzieci. 

5. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście 
rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania  
na świetlicę. 

6.  Liczba miejsc jest ograniczona.  
7. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 01 września 2020 r.  do 25 .06.2021 r. 
8. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana 

przez Dyrektora Szkoły. 
9. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie  

ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym dziecko zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do 
świetlicy. 

11. O skreśleniu ucznia z listy świetlicy szkolnej decyduje dyrektor. 

12.  Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia 10.09.2021 r. 

   
 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica jest czynna: poniedziałek - piątek od godziny 7:00 do godziny 15:00. Godziny mogą ulec 
zmianie w zależności od potrzeb.  

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Dzieci 
dojeżdżające odbiera opiekunka. 

 Po godzinach pracy świetlicy pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice dziecka. 
3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  i opiekuńcze 

w szkole. 
 

 

 Dyrektor Szkoły  Urszula Owsianka 

 


