
ZASADY NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH 
 

1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas I-VII. 
Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z klas I- III. Dzieci z klas IV-VII mogą być przyjęte, 
gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona i wynika z arkusza organizacyjnego 
szkoły. 

3. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września, a kończy w dniu 
zakończenia roku szkolnego. 

4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez 
szkołę terminie, w sekretariacie szkoły, prawidłowo i kompletnie wypełnionej „Karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”. „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy 
szkolnej” można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. 

5. Kompletnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” należy złożyć w 
sekretariacie szkoły w terminie: 
I tura – do 30 marca 
II tura – do 05 września 

6. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji. 
7. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców/prawnych 

opiekunów pracujących zawodowo oraz dzieci dojeżdżające z klas I – III. 
8. Dokumenty potwierdzające fakt spełnienia ww. kryterium – potwierdzenie zatrudnienia 

na „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”(podpis pracodawcy oraz pieczęć 
zakładu pracy) lub zaświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

9. Rodzic/opiekun prawny wypełniając „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” oświadcza, 
że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

10. Kwalifikacji i przyjmowania do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja rekrutacyjna 
powołana przez Dyrektora ZSO w Krzyżanowicach. 

11. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostaną podane do publicznej wiadomości 
przez umieszczenie na tablicy informacyjnej. 

12. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców/ opiekunów prawnych 
do dostarczenia wyprawki świetlicowej, na którą składają się przybory niezbędne do 
pracy podczas zajęć plastyczno-technicznych. 

13. 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 zajęcia świetlicowe. 

http://www.zsp2.legionowo.pl/upload/swietlica/rekrutacka_2014/zasady_naboru_dzieci_do_swietlicy_szkolnej-1.pdf#page=1
http://www.zsp2.legionowo.pl/upload/swietlica/rekrutacka_2014/zasady_naboru_dzieci_do_swietlicy_szkolnej-1.pdf#page=1


14. Dzieci umieszczone na liście rezerwowej są kolejno przyjmowane do świetlicy wtedy, 
gdy któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci 
uczęszczających do świetlicy. 

15. Skreślenia dzieci z listy uczęszczających do świetlicy. 
15a. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka (powyżej 2 tygodni) na zajęciach 
w świetlicy może stanowić podstawę do skreślenia ucznia ze świetlicy.  
15b.W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w „Karcie zgłoszenia dziecka do 
świetlicy szkolnej” ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia 
rodzica, uczeń może zostać skreślony z listy uczęszczających do świetlicy. 
15c. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje 
Dyrektor ZSO w Krzyżanowicach w porozumieniu z opiekunami świetlicy. 

16. Odwołania. 
16a. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy 
szkolnej może złożyć odwołanie. 
16b. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później niż 
w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
16c. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
16d. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. 
Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom w formie pisemnej. 
16e. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna. 

 


