
     
Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu 

1.0 Cel procedury
Określa  zasady  postępowania  w  procesie  przyjmowania  uczniów  
do świetlicy szkolnej.

2.0 Zakres procedury
Procedura swoim zasięgiem obowiązuje dyrektora szkoły, wicedyrektora   szkoły, 
nauczycieli świetlicy, pedagoga szkolnego.

3.0 Opis działania
3.1 Do świetlicy szkolnej  przyjmowane są w pierwszej kolejności  dzieci   

                z klas I – III, w tym w szczególności:
a. z rodzin niepełnych, wielodzietnych i zastępczych
b. których oboje rodzice pracują zawodowo i udokumentują zatrudnienie 
c. z powodu innych szczególnych okoliczności wymagających 

zapewnienia opieki dziecku 

3.2 Dzieci z oddziału „0”, uczniowie klas IV, V w szczególnie 
  uzasadnionych przypadkach.

3.3 Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej  następuje na podstawie pisemnego
zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów  (Karta  zgłoszenia zał. nr 1 do
niniejszej  procedury)  składanego  corocznie  w  świetlicy  szkolnej  
lub w sekretariacie szkoły. 

3.4 Karta  zgłoszenia  pobierana  jest  u  nauczycieli  świetlicy,  w  sekretariacie
szkoły lub ze  strony internetowej szkoły (zakładka Świetlica)

3.5 Nabór uczniów odbywa się w dwóch terminach:
a. rodzice/prawni  opiekunowie  uczniów  klas  II  i  III  dostarczają  

do świetlicy lub sekretariatu szkoły wypełnioną Kartę zgłoszenia do 30
maja roku poprzedzającego dany rok szkolny

       b.  rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I dostarczają do świetlicy lub 
sekretariatu  szkoły  wypełnioną  Kartę  zgłoszenia  do  28  sierpnia  roku
poprzedzającego dany rok szkolny
Karty  zgłoszenia,  które  wpływają  do  sekretariatu  szkoły  są   niezwłocznie
przekazywane do świetlicy z klauzulą wpłynęło dn. …….



3.6 Przyjęcie  dziecka  do  świetlicy  poprzedza  rozpatrzenie  wniosku  (Karta
zgłoszenia) przez  komisję  kwalifikacyjną  w  składzie:  dyrektor  
lub wicedyrektor szkoły, nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny.

3.7W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  danych  zawartych  w  Karcie
zgłoszenia ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia
jednego z  rodziców, dziecko nie  zostanie  zakwalifikowane lub zostanie
skreślone  po  zakwalifikowaniu  z  listy   uczniów  uczęszczających  
do świetlicy.

3.8Rozpatrzenie  zgłoszeń  o  przyjęcie  dziecka  do  świetlicy,  które  zostały
złożone po 28 sierpnia następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności
od ilości wolnych miejsc.

3.9Lista  dzieci  przyjętych do świetlicy  zostanie  opublikowana w pierwszym
dniu roku szkolnego.

          3.10  O zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy szkolnej w trakcie trwania roku
szkolnego decyduje dyrektor szkoły. 

3.11  Rezygnację  z  miejsca  w  świetlicy  rodzic  zobowiązany  jest  zgłosić
nauczycielom w świetlicy.

4.0 Odpowiedzialność
Osoby, których dotyczy niniejsza procedura ściśle stosują się do jej przestrzegania.

5.0 Dokumenty związane
1. Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – art.67 ust. 1 pkt 3
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu
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