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Zarządzenie dyrektora szkoły Nr 7./2014 z dnia 3.10.2014r. 

 

REGULAMIN NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP  W ŚWIĄTNIKACH 

 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów składanego corocznie, tj. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

2. Zgłoszenia do świetlicy szkolnej odbywają się przez cały rok szkolny.  

3. Karty zgłoszeń należy pobrać ze strony www.spswiatniki.sobotka.pl   

lub z sekretariatu szkoły i dokładnie wypełnione złożyć u nauczycieli świetlicy lub 

sekretariacie.  

4.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;  

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  

w szkole. 

5. Informacja o wyniku naboru do świetlicy szkolnej dostępna jest dla rodzica/prawnego 

opiekuna w sekretariacie szkoły, po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej. 

6. Zgłoszenia do świetlicy będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:  

Dyrektor szkoły, Nauczyciel świetlicy, wyznaczony przez dyrektora 

wychowawca/pedagog. Komisja rozpatruje wnioski na bieżąco. 

7.  Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. 

8. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia 

poprzedzającym kolejny rok szkolny, a w r. szk. 2014/2015: 03.10.2014r.. 

9. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane 

zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.  

10. Uczniowie, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia 

pozalekcyjne lub uczniowie potrzebujący wsparcia, mogą korzystać z opieki świetlicy 

w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez 

rodziców/prawnych opiekunów u wychowawcy świetlicy, za jego zgodą. 

11. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może 

stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie 

Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.  

12. W przypadku rezygnacji ucznia ze świetlicy, rodzic informuje natychmiast o tym 

fakcie nauczyciela świetlicy, składając pisemną rezygnację.  
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13. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje 

dyrektor. Wychowawca wykreśla dziecko z rejestru uczniów uczęszczających  

na zajęcia świetlicowe. 

14. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.  

15. Dokumentem potwierdzającym obecność ucznia na zajęciach świetlicowych, 

dokładną godzinę jego przyjścia i wyjścia oraz przebieg zajęć jest dziennik zajęć 

świetlicowych. 

16. Każde wyjście ucznia podczas zajęć świetlicowych na zajęcia dodatkowe oraz jego 

powrót z tychże zajęć jest odnotowywane przez wychowawcę.  

17. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 06 października 2014r., a kończy 

w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 


