
 

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Hyżnem 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez 

szkołę terminie prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata do 

świetlicy (załącznik nr 1). Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły                     

w zakładce W szkole / Świetlica, u wychowawców świetlicy oraz w gabinecie dyrekcji szkoły. 

 

2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia kandydata do świetlicy należy złożyć              

w szkole w sali świetlicowej nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktycznych, tj. do przedostatniego piątku czerwca. Dokument można składać w godzinach 

pracy świetlicy, czyli 7.00-7.40 oraz 11.35-16.00. 

 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – VIII, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:  

 

• czas pracy rodziców, 

• organizację dojazdu do szkoły,  

• inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.  

 

4. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci: 

  

• korzystający z dowozu organizowanego przez szkołę, 

• z klas I-III – obojga rodziców pracujących zawodowo,  

• z klas I-III – rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach do świetlicy – ze względu na czas pracy rodziców – mogą być 

przyjęci również uczniowie klas IV-VIII. 

 

6. Jeżeli pozwoli na to liczba miejsc, do świetlicy mogą być przyjęte dzieci, które nie spełniają 

kryteriów wymienionych w punktach 4 i 5. W takich sytuacjach decydująca będzie kolejność 

zgłoszeń. 

 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel z klas 

I – III (jako przewodniczący) oraz dwóch wychowawców świetlicy. 

 

8. Informacje podane w karcie zgłoszenia mogą być weryfikowane. W szczególności komisja 

może zwrócić się do rodziców ucznia o zaświadczenie z zakładu pracy, potwierdzające 

zatrudnienie oraz godziny pracy rodzica. 

 

9. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy złożone po terminie (również w trakcie roku 

szkolnego) rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy. 

 

10. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej zostaje ogłoszona na tablicy ogłoszeń                        

w szkole. 

 

11. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do świetlicy szkolnej mają możliwość odwołania 

się do dyrektora szkoły. 

 

12. Karty zgłoszenia kandydata do świetlicy szkolnej należy składać każdego roku szkolnego. 

 


