
 

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej 

w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im . Marii Skłodowskiej-Curie w 

Opocznie 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa o Systemie Oświaty art. 67 ust. 3-6 ustawy o systemie oświaty – art. 1 pkt 3, art. 
17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół . 

 

1.  Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców/opiekunów składanego corocznie.  

2. Uczniowie na świetlicę przyjmowani są przez cały rok szkolny.  

3. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy pobrać i wypełnioną złożyć w sekretariacie 
szkoły w wyznaczonym terminie.  

4. Terminy rekrutacji do świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im . Marii 

Skłodowskiej-Curie w Opocznie: 

 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  

 w wyjątkowych sytuacjach losowych szkoła zastrzega sobie możliwość przyjęcia 
dziecka do świetlicy szkolnej poza wyznaczonymi terminami  

5. Zgłoszenia do Świetlicy będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im . Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie.  

6. Świetlica szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów. W pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci:  

 z klas młodszych (oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I-III),:  

 obojga rodziców pracujących,  

 rodziców samotnie wychowujących dzieci,  

 matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do 

samodzielnego życia,  

 umieszczone w rodzinach zastępczych, domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,  



 z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo. 

7. Dzieci z pozostałych klas przyjęte zostaną w miarę wolnych miejsc. Liczba miejsc jest 
ograniczona.  

8. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły.  

 Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala listę zapisanych do 
świetlicy.  

9. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 

ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z 

listy dzieci uczęszczających do świetlicy.  

10. Rodzic, wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, oświadcza, że podaje dane 
zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.  

11. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 01 września, a kończy w dniu 
zakończenia roku szkolnego.  

12. Nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia może spowodować zawieszenie 
ucznia w prawach uczestnika zajęć świetlicowych.  

13. W przypadku rezygnacji ze świetlicy należy poinformować nauczyciela świetlicy i 
wykreślić dziecko z listy w dzienniku świetlicy.  

 

Załączniki do regulaminu:  

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny,  

2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów,  

 

 

 

 

 

 


