
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. POLSKICH ODKRYWCÓW 

 W GŁOGOWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej dotyczy danego roku szkolnego. Uczniowie 

uczęszczający do świetlicy szkolnej w roku ubiegłym nie są zwolnieni z procesu rekrutacyjnego 

– rodzice / opiekunowie muszą przejść przez niego ponownie, spełniając wymienione niżej 

kryteria. 

 

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

przez szkołę terminie prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy. 

2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze 

strony internetowej.  

3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy 

Składać od dnia 01.04.2022 do dnia 31.08.2022 r. do godziny 10.00 

4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie ustaleń szkolnej 

komisji rekrutacyjnej, powołanej przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: 

a) Kierownik świetlicy 

b) Wychowawcy świetlicy szkolnej 

c) Pedagog szkolny 

5. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 31.08.2022 r. o godzinie 15.00 

6. Rekrutacja przeznaczona jest dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas starszych 

w szczególnych przypadkach. 

7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać 

w szkole ze względu na czas pracy rodziców / opiekunów, organizację dojazdu, 

oczekiwanie na zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły. 

8. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie: 

 opiekunów pracujących 

 rodziców samotnie wychowujących dzieci – pracujących 

 rodziców samotnie wychowujących dzieci – niepracujących; rodzin wielodzietnych i 

dzieci wychowawczo zaniedbanych 

9. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Kierownik 

świetlicy lub upoważniona przez niego osoba. 

10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje Kierownik świetlicy 

lub osoba upoważniona przez niego osoba. 

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

zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy, który znajduje się na 

stronie internetowej www.sp9.glogow.pl 


