
       
                                         REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI  

          DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9  

W GŁOGOWIE 

 NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 jest złożenie 

prawidłowo wypełnionej   KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej              u wychowawców 

świetlicy  lub na stronie szkoły http://www.sp9.glogow.pl/         w zakładce ŚWIETLICA  

2. Kryteria przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej: 

a) Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, w szczególności 

rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo 

zaniedbanych. 

b) Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia 

do świetlicy)  przez nauczycieli pracujących w świetlicy oraz dyrektora szkoły.     

 

3. Wypełnioną kartę należy złożyć w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły w terminie  od 

01.04.2022 r. do 31.08.2022 r. 

 

4. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rozpatrzy złożone dokumenty  i sporządzi listę dzieci 

przyjętych do świetlicy. Wstępna lista będzie dostępna        w świetlicy szkolnej w dniu 31 

sierpnia 2022r.,   natomiast ostateczna lista   będzie dostępna w dniu 09 września 2022 r.  

 

5. Rodzice  (prawni opiekunowie) mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach tylko 

w uzasadnionych przypadkach. 

 

6. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone 

po przewidzianym terminie, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości 

wolnych miejsc. 

 

7.  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zawiera podstawowe informacje o dziecku, 

godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy, oświadczenie rodziców (prawnych 

opiekunów) o potrzebie opieki świetlicowej w związku z ich czasem pracy, organizacją dojazdu 

do szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, upoważnionych 

osobach do odbioru dziecka  oraz telefony kontaktowe. Informacje te stanowią podstawę 

przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa. 

 

8. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oświadcza, że podaje dane 

zgodne ze stanem faktycznym i akceptuje regulamin świetlicy. 

 

http://www.sp9.glogow.pl/


9. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

10. Świetlica zapewni dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela - wychowawcy w godzinach swojej 

pracy tj. 6.00 – 16.30. 

 

11. Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice/ opiekunowie prawni mogą uzupełnić do 

15.09.2022 r. po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć 

pozalekcyjnych. 

  

 


