
 

 

REKRUTACJA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W PUŁAWACH  

 

1) Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA, którą należy 

czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 30 czerwca bielącego roku.   

2) Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. 

3) W przypadku niedostarczenia w podanym terminie karty zgłoszenia, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy 

szkolnej. 

4) Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski: 

 terminowe złożenie karty zgłoszenia, 

 dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo oraz dzieci, których oboje 

rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo (szczegółową informację o miejscu pracy należy podać  

w karcie zgłoszenia), 

 dzieci z rodzin zastępczych; 

 dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora; 

 w miarę wolnych miejsc pozostali uczniowie. 

5) Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłoszone po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie 

na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę. 

6) Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z wychowawcami klas. 

7) Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:  

 Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, 

 Wychowawcy klas młodszych, 

 Wychowawca  świetlicy. 

8) Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową uwzględniając w/w kryteria przyjęć do świetlicy.  

9)  Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem 

faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy. 

10) Lista dzieci przyjętych do świetlicy jest ogłoszona w dniu 01 lipca bieżącego roku na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

11) Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie. 

12) Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia 

wyników. 

13) Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

14) Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie jest 

przekazana rodzicom. 

15) Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.   


