
REGULAMIN REKRUTACJI  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SP W ZSP W WIŚLE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających 

do klas I-VIII. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z klas I-III. Dzieci 

z klas IV-VIII mogą być przyjęte, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

   

2. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców poprzez czytelne 

wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej wychowawcy świetlicy 

w terminie 01 - 07 września 2022 r. 

 

3. Kartę zgłoszenia można pobrać u wychowawcy świetlicy. 

 

4. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

1) wicedyrektor 

2) wychowawcy świetlicy. 

 

5. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 

 

6. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala 

listę kandydatów. Przy ustalaniu pierwszeństwa kwalifikacji w rekrutacji 

stosuje się kryteria opisane w punkcie 1. niniejszego regulaminu. 

 

7. Lista dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, 

będzie opublikowana poprzez wywieszenie w przedsionku wejścia do 

szatni 9 września 2022 r. 

 

8.  Kryteria naboru: 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające następujące 

kryteria (nie ma znaczenia kolejność kryteriów): 

1) dojeżdżające, 

2) obojga rodziców pracujących, 

3) rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

4) rodzin wielodzietnych, 



5) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub 

niezdolność do samodzielnego życia, 

6) umieszczone w rodzinach zastępczych, 

7) z rodzin objętych nadzorem kuratora. 

 

9. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje 

dyrektor szkoły. 

 

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

dyrektor szkoły.  

 

11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na 

zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy 

dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

 

12. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 

decyduje dyrektor.  

 

13. W trosce o bezpieczeństwo dzieci  w związku z epidemią COVID-19 

rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 

w świetlicy, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  

 

 

TERMINARZ: 

 

07.09.2022 do godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia kart zapisu do świetlicy 

                                             szkolnej u wychowawcy świetlicy 

 

08.09.2022 – posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 

 

09.09.2022 – ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych 

                      dzieci w przedsionku wejścia do szatni  
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