
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARDOWEJ  

W ZABORZU 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej dotyczy danego roku szkolnego. Uczniowie 

uczęszczający do świetlicy szkolnej w roku ubiegłym nie są zwolnieni z procesu rekrutacyjnego – 

rodzice / opiekunowie muszą przejść przez niego ponownie, spełniając wymienione niżej kryteria. 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym 

przez szkołę terminie prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka 

do świetlicy.  

2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można ze strony internetowej (zakładka 

dokumenty, świetlica szkolna). www.spwzaborzu.pl/swietlica-szkolna/. 

3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy 

złożyć do dnia 21.08.2020 r.  

4. W obecnych okolicznościach uzupełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy 

prosimy przesłać na adres e-mail szkoły zaborzesp@gmail.com (temat: rekrutacja do 

świetlicy szkolnej 2020/2021) lub złożyć w skrzynce dostępnej  przed wejściem 

do budynku szkoły (forma preferowana) w godz. od 7.00 do 15.00 lub nadać 

w urzędzie pocztowym i przesłać na adres Szkoła Podstawowa w Zaborzu, Zaborze 

ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim. 

5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na podstawie ustaleń szkolnej 

komisji rekrutacyjnej, powołanej przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba  

b) Wychowawcy świetlicy szkolnej 

6. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 31.08.2020 r. 

7. Rekrutacja przeznaczona jest dla uczniów klas I-III oraz uczniów klas starszych 

w uzasadnionych przypadkach. 

8. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać 

w szkole ze względu na czas pracy rodziców / opiekunów, organizację dojazdu lub 

oczekiwanie na zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły. 

9. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie: 

a) obojga rodziców / opiekunów pracujących, 

b) rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

c) dojeżdżający autobusem, 

d) posiadający w szkole starsze rodzeństwo. 

10. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor 

Szkoły lub upoważniona przez niego osoba. 

11. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły 

lub osoba upoważniona przez niego osoba. 

12. Rodzic, wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, oświadcza, że podaje dane 

zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy, który znajduje się na 

stronie internetowej www.spwzaborzu.pl/swietlica-szkolna/. 
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