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REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

obowiązujący  w Szkole Podstawowej nr 3 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie 

wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej, którą 

należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej w 

wyznaczonym terminie. 

2. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać w sekretariacie 

szkoły, u wychowawców świetlicy lub ze strony internetowej szkoły. 

3. Wypełnione Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy należy złożyć w 

sekretariacie szkoły lub u nauczyciela świetlicy w wyznaczonym 

terminie. 

4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

 obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, 

 pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie 

wychowujących dzieci, 

 będące uczniami klas I – III, 

 będące uczniami klas IV – tylko w uzasadnionych przypadkach, 

 dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, 

 dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 

samodzielnej egzystencji, 

 dzieci z rodzin zastępczych. 

5. Indywidualnie rozpatrywana jest rekrutacja dzieci, których rodzice nie 

pracują zawodowo, a potrzebują opieki nad dzieckiem w świetlicy. 

6. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

7. Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią: 

- wicedyrektor szkoły, 

- pedagog, 

- wychowawca świetlicy. 

8. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony jest 

protokół. 

http://www.sp3.sierpc.pl/


9. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej wywieszane są na tablicy 

ogłoszeń szkolnych. 

10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego 

decyduje Dyrektor Szkoły. 

11. Rodzic(opiekun prawny) wypełniając Kartę zgłoszenia ucznia do 

świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodne ze stanem faktycznym i 

akceptuje Regulamin Świetlicy. 

12. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września, a 

kończy w dniu zakończenia roku szkolnego (w okresie ferii zimowych 

świetlica nie pracuje). 

 

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej jest zgodny ze Statutem 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu. 


