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PRoCEDURA PRZYJMoWANlA Dz!Ecl
oo śwlerltcy szKoLNEJ NA RoK szKoLNy 2022 l2o2g

l. Deklaracja przyjęcia dziecka do świetlicy na rok szkolny 202212023 odbędzie
się poprzez:
a) Pobranie Przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty

zgłoszenia dzięcka:
. Zę strony internetowej szkoły w zakład,ce ŚwtprLIca.
o z sekretariatu szkoły (w uzasadnionych przypadkach)

b) wYPełnioną kartę na|eży złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły
do dnia l września 2022 r.

2, Powołana Przez dyrektora szkoły komisja w składzie: Iwona Graboś, Agata
Malinowska, Małgorzata Chojka oraz wicedyrektor rozpatrzy złożonę
dokumentY i sPorządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. Wstępna lista
zakwalifikowanYch zostanie ogłoszona w dniu 2 września 2022 r., natorniast
ostateczna lista - w dniu l2 września 2022 r.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń niezakwalifikowany do świetlicy
szkolnej moze skorzystać z opieki świetlicowej po wcześniejs zym zgłoszeniu
do dyrekcji szkoły.

4, RozPatrzenie zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone
Po PrzewidzianYm w Procedurze terminie, następuje po rozpoznanru potrzeb
orazw zależności od ilości wolnych miejsc.

5. Karta zgłoszenia dzięcka do świetlicy szkolnej zawierapodstawowe infonnacjeo dziecku, godziny w których dziecko będzie prŹebywało w świetlicy,
oŚwiadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o potrzebie opieki świetlicowlj
w związku z ich czasem pracy, organizacj| dolazdu do szkoły lub innyŃ
okolicznoŚciami wymagającyrni opieki w szkole , upowaznionyci osobach do
odbioru dziecka oraz telefony kontaktowe. Informacje te stańowią podstawę
PrzY jęcia dzięcka do świetlic y or az służą zapewnieniu bezpieczeństwa.

6, DodatkowYm Warunkiem przyj ęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się
i*"u?k:."Prowanie regularninu świetlicy przęzrodziców (piawnych Ópiekunów).

7. Swietlica szkolna zapewnia opiekę uczniotn, którzy muszą dłuzei przebywac
w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnycłr opiekunó*;, o.u"
organizację dojazdu do szkoły lub inne okolicznośói *y.ugające zapewnienia
uczniowi oPieki w szkole (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
Art. 105).

8. swietlica zapewni dzieciom opiekę i nadzor nauczyciela - wychowawcy
w godzinach swojej pracy tj. 7 .00 - l6.00.


