
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIANOWIE 
w roku szkolnym 2021/2022 

Godziny pracy świetlicy: 
7.00 – 8.00 

11.30 – 16.30 
 
1.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest spełnienie kryteriów 
naboru, zapoznanie się z regulaminem świetlicy /dostępnym na stronie internetowej 
szkoły/ oraz złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły 
lub drogą mailową prawidłowo wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA DO 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ”  
2. „KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ” dostępne są na stronie 
internetowej szkoły https://sp2sianow.edupage.org/ i w sekretariacie szkoły.  
3. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły lub drogą mailową 
sp2@sianow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r.    
4. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę 
wolnych miejsc. 
5. Wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, rodzic oświadcza, że podaje 
dane zgodne ze stanem faktycznym.  
6. Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu 
rodziców (potwierdzone przez zakład pracy). 
7. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III na podstawie ustaleń 
szkolnej komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły lub 
wicedyrektor, pedagog szkolny i nauczyciel świetlicy. Rozpatrywane będą tylko 
kompletne wnioski (prawidłowo wypełniona karta i zaświadczenia). 
Z posiedzenia tej komisji po zakończeniu okresu rekrutacyjnego sporządza się 
protokół oraz imienną listę dzieci przyjętych do świetlicy.  
Lista przyjętych dostępna będzie w sekretariacie szkoły 30 czerwca 2021 r.  
8. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 



a) korzystające z publicznych środków komunikacji zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy w czasie dojazdu do szkoły i powrotu do domu z klas I-III 
b) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących mających dziecko w klasach 
I-III 
c) rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pracującego 
zawodowo dziecka z klas I-III 

W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze 
względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 
9. O przyjęciu dziecka do świetlicy (w przypadku zbyt wielu uczniów 
spełniających kryteria z punktu 8) będzie decydować kolejność zgłoszeń do 
wyczerpania miejsc. 
10. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba 
wolnych miejsc. 
11. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów będących pod opieką 
jednego nauczyciela. 
12. Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do świetlicy można się odwołać do dyrektora 
szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
 
 


