ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SP 41
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń Komisji Rekrutacyjnej
powołanej przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi 2 przedstawicieli Rady
Pedagogicznej i wychowawca świetlicy.
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje przyjęć na podstawie prawidłowo wypełnionych Kart
Zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), które należy
składać w sekretariacie do 15 czerwca. Do karty zgłoszenia można dołączyć potwierdzenie
o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające specyficzną sytuację rodziny, co może
zaważyć o kolejności przyjęć w przypadku niewystarczającej liczby miejsc.
3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, którzy
nie mogą zapewnić dziecku opieki przed lub po zajęciach szkolnych oraz dzieci z rodzin
znajdujących się w szczególnej sytuacji (niepełnosprawność, dojazdy i in.).
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z art.20zc ust.2 Ustawa o systemie oświaty,
może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w dokumentach, wyznacza
termin dostarczenia tych dokumentów, a także może zwrócić się do prezydenta miasta o
potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.
4. Rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do świetlicy w terminie
do 20 czerwca br. poprzez wywieszenie w holu listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.
5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania (w formie pisemnej) do
Dyrektora Szkoły, który nie później niż w terminie 7 dni podejmuje ostateczną decyzję.
6. W razie potrzeby nabór uzupełniający zostanie przeprowadzony do 15 września.
7. Rodzic/opiekun może złożyć w ciągu roku do Dyrektora pisemny wniosek o przyjęcie
dziecka do świetlicy jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało
zapewnionej opieki lub gdy rodzina znajdzie się w szczególnej sytuacji losowej.
8. Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy świetlicy, nie później niż w terminie 7 dni
podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

TERMINARZ
do 15 czerwca – złożenie Kart Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w sekretariacie
16-19 czerwiec – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
20 czerwiec – podanie listy dzieci przyjętych
do 15 września – zgłoszenia uzupełniające
16-19 wrzesień – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
20 wrzesień - podanie listy dzieci przyjętych w naborze uzupełniającym

