
ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ 

W CIEMNEM 
 

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

terminie, w sekretariacie szkoły lub świetlicy, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia 
dziecka do świetlicy. 
 

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

 
3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z załącznikami 
należy złożyć w sekretariacie szkoły lub świetlicy: 

 
do dnia 9 września 2016 r. (piątek) 

 
4.  Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie oddziałów 0-6 dowożeni transportem gminnym ( 
na czas od najbliższego autobusu do lekcji/ do najbliższego autobusu po skończonych lekcjach) oraz 

uczniowie oddziałów 0-4,  którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych ze względu na pracę obojga rodziców/prawnych opiekunów lub z powodu innych, 

szczególnych okoliczności. 
 
5. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców / prawnych opiekunów do 

dostarczenia wyprawki świetlicowej, na którą składają się przybory niezbędne podczas zajęć 
plastyczno-technicznych. Wyprawki szkolne będą przyjmowane w grudniu 2016 roku. Szczegółowe 

informacje zostaną przekazane później. 
 
6. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z oddziałów 0-6 dowożone 

transportem gminnym (najbliższy autobus na lekcje/ po lekcjach), następnie gdy są wolne miejsca, 
dzieci z oddziałów 0-4 których oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują zawodowo. 

 
7. Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia kryterium pracy obojga rodziców to zaświadczenie z 
zakładu pracy lub potwierdzenie zatrudnienia na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (pieczęć 

zakładu pracy, podpis pracodawcy oraz wypełnienie wszystkich niezbędnych rubryk). W przypadku 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej.  
W przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica/ prawnego opiekuna 
wymagane jest dołączenie kopii dokumentów (oryginał do wglądu) potwierdzających ten fakt.  

 
8. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest terminowe złożenie wymaganych 

dokumentów. 
 
9. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora ZSP w Ciemnem. 
 

10. W przypadku zgłoszenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze stanem 
faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko nie zostanie przyjęte 
lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy. 



 
11. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwisko dzieci zostaną podane do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej  

        

w dniu 14. 09. 2016 r. (środa) 

 
12. 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. 

 
13. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona. Wnioski o   przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 

złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor ZSP w Ciemnem w 
porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną. 
 

14. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy szkolnej umieszczane są na liście rezerwowej i są kolejno 
przyjmowane do świetlicy w przypadku, jeżeli któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub 

zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy. 
 
15. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka (powyżej 2 tygodni) na zajęciach w świetlicy może 

stanowić podstawę do skreślenia ucznia ze świetlicy. 
 

16. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor ZSP w 
Ciemnem w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną. 
 

17. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów 
organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą skorzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i 
godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego. 
 

18. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad wychowankami od 2 września br. do 22 czerwca 2017r.  
 
19. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodne ze 

stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 
 

 
 
Zasady naboru dzieci do świetlicy szkolnej są zgodne z Regulaminem Świetlicy oraz ze Statutem 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


