REGULAMIN NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KRASZEWIE

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionego
Wniosku przyjęcia dziecka na świetlicę, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie
określonym przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym. Wniosek można pobrać ze strony
szkoły lub odebrać w sekretariacie.
2. Rodzic wypełniając Wniosek przyjęcia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane
zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. W przypadku stwierdzenia
niezgodności danych we Wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy ze stanem faktycznym lub
brakiem stosownego oświadczenia dziecko nie zostanie zakwalifikowane na zajęcia
świetlicowe.
3. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, dziecko nie
zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej lub będzie brało udział w rekrutacji uzupełniającej.
4. Opiekę świetlicową organizuje się dla uczniów ze względu na czas pracy rodziców – na
wniosek rodziców (wymagane pisemne oświadczenie potwierdzające zatrudnienie).
W sytuacji epidemiologicznej i konieczności ograniczania kontaktów, rekomenduje
się wnioskowanie o opiekę tylko w przypadku braku innych możliwości zapewnienia opieki.
5. 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.
6. Liczba godzin pracy świetlicy jest ustalona w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
7. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły
w porozumieniu z wychowawcami klasy.
8. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność po zakończeniu okresu rekrutacji.
12. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w świetlicy w okresie rekrutacji, jeżeli
rodzic dostarczy Wniosek przyjęcia dziecka do świetlicy. W tym czasie również obowiązuje
limit 25 uczniów oraz zasada kolejności zgłoszeń.

13. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja, powołana w czasie
rady pedagogicznej przez Dyrektora Szkoły. Skład Komisji stanowią: nauczyciel świetlicy
i wychowawcy klas I – III.
14. Zakazuje się fotografowania listy uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2021r.

