Zasady
przyjmowania lub wydawania odmowy
zgłoszenia dziecka
do Świetlicy Szkolnej
przy Zespole Szkół nr 1 w Choczni

Kwalifikacja uczniów do Świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń,
które wypełniają rodzice do dnia 10 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach
zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.
Rekrutacja dokonywana jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora szkoły.
W skład Komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, kierownik i wychowawca
świetlicy, pedagog. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu
roku szkolnego.
Karta zgłoszenia do Świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia
(imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, miejsce pracy
rodziców, ogólna charakterystyka dziecka).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Świetlicy, dzieci przyjmowane są według
następujących kryteriów:
a) uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej których oboje rodzice pracują
zawodowo (poświadczenie pieczątkami zakładu pracy),
W miarę wolnych miejsc do świetlicy uczęszczać mogą także:
a) uczniowie klas 4 – 6 SP,
b) dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i zaniedbanych wychowawczo,
c) dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagoga
szkolnego lub wychowawcę klasy, (Pisemne zgłoszenie do dyrektora szkoły)
d) uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe w tym kółka przedmiotowe, konkursy
itp. (Pisemne zgłoszenie do wychowawcy świetlicy).
Dzieci które nie uczęszczają na lekcje religii oraz dzieci które oczekują na zajęcia
dodatkowe, także muszą posiadać karty zgłoszenia do świetlicy.
Z powodu braku wolnych miejsc w świetlicy a także niedostarczenia pełnej
dokumentacji uczeń może otrzymać decyzję odmowną.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:
1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/
prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie
szkoły, w świetlicy.
2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach
w uzasadnionych przypadkach.

3. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie szkoły.
4. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 0 – 3, w szczególności
rodziców pracujących, sieroty i z rodzin niepełnych.
5. Przyjęcie

ucznia do świetlicy

poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty

zgłoszenia

do świetlicy) przez komisje kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
kierownik i wychowawca świetlicy, pedagog.
6. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 20 – 25
wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.
7. Rozpatrzenie

zgłoszeń

o

przyjęcie

dziecka

do

świetlicy,

które

zostały

złożone

po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu
potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
8. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do z miesięcznym
wyprzedzeniem.
9. Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty uczestnika
świetlicy.

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy.

W przypadku

zgłaszania więcej niż jednego dziecka, dla każdego trzeba wypełnić oddzielną kartę.

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną

