ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE
SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM W DOMARADZU.
Rok szkolny 2021/2022
Zapisy do świetlicy prowadzone są w oparciu o zasady rekrutacji:

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest spełnienie kryteriów naboru, zapoznanie
się z regulaminem świetlicy/dostępnym na stronie internetowej szkoły/oraz złożenie przez
rodziców/ opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły lub świetlicy (lub innym
wyznaczonym miejscu) prawidłowo wypełnionego „WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ” w wyznaczonym przez szkołę terminie:
- rekrutacja wstępna na kolejny rok szkolny - termin składania wniosków do 10
marca każdego roku
- rekrutacja właściwa na kolejny rok szkolny - termin składania wniosków do 10
lipca każdego roku
- rekrutacja uzupełniająca - do 10 września każdego roku szkolnego
2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna,
powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja zbiera się w ostatnim tygodniu przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:
a. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły),
b. dwóch wychowawców świetlicy powołanych przez dyrektora szkoły,
4. Druki: „Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej” oraz „Oświadczenia rodzica/
opiekuna
prawnego” znajdują się na stronie internetowej szkoły, świetlicy szkolnej lub w sekretariacie
szkoły.
5. Dane zawarte w „Wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy” będą weryfikowane. Brak
Podpisów obojga rodziców i podanie informacji niezgodnych z prawdą, np. dotyczące
miejsca pracy( pełna nazwa zakładu pracy), będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do
świetlicy.
6. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) dojeżdżające przewozem zorganizowanym przez gminę,
b) obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo
c) pracujących rodziców/ prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci
d) będące uczniami klas I-III
e) będące uczniami klas IV-VIII – tylko uzasadnionych przypadkach

7. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu
na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.
8. Miejsce zatrudnienia rodziców/ prawnych opiekunów ( pełna nazwa zakładu pracy)
musi być zapisana w karcie zgłoszenia do świetlicy.
9. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona- do 25 uczniów. O przyjęciu
do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone
po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu.
11. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
12. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 02 września, a kończy w dniu
zakończenia zajęć w szkole.
13. Nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia może spowodować
zawieszenie ucznia w prawach uczestnika zajęć świetlicowych.
14. W przypadku rezygnacji ze świetlicy należy poinformować nauczyciela świetlicy
i wykreślić dziecko z listy w dzienniku świetlicy.
Załącznikami do regulaminu są:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka na świetlicę na rok szkolny,
2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów,
3. Regulamin świetlicy

