ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia, którą
wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie dzieci
uczęszczających do klas 1-3.
2. Pierwszeństwo mają dzieci przyjęte do klas 1.
3. Aby zgłosić dziecko do świetlicy, jego rodzic/prawny opiekun pobiera i składa w
sekretariacie szkoły wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami o
zatrudnieniu matki i ojca od 15.08.2016 do 29.08.2016 bieżącego roku szkolnego.
Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy:
 Oboje rodzice/opiekunowie pracujący (w celu udokumentowania tego faktu, należy
dołączyć do Karty zgłoszenia aktualnego zaświadczenia z zakładu pracy, osoby
prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do dołączenia dokumentu
potwierdzającego dokonanie ostatniej opłaty ZUS,
 Rodzice/opiekunowie samotnie wychowujący dzieci (w celu udokumentowania tego
faktu, należy dołączyć do Karty zgłoszenia w zależności od sytuacji rodzinnej:
postanowienie sądu w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia lub
pozbawienia praw rodzicielskich jednego rodziców),
 Dzieci z rodzin wielodzietnych.
4. Złożone dokumenty rozpatrzy komisja powołana przez Dyrektora szkoły i sporządzi listę
dzieci zakwalifikowanych do świetlicy.
5. Istnieje możliwość zapisania dziecka (wyłącznie z klas 1-3) do świetlicy szkolnej na
„doraźne” przebywanie w świetlicy. Należy ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy do
końca października każdego roku oraz podać dane osobowe dziecka wraz z telefonem
kontaktowym rodzica/ opiekuna.
6. Uczniowie zapisani do świetlicy lecz nie uczęszczający do niej przez miesiąc (wyjątek
stanowi długotrwała choroba)zostają skreśleni z listy uczestników.

Organizacja pracy świetlicy
1.
Świetlica jest czynna w godz. 7:00 – 16:30 w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne w szkole.
2.
Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne
określa Dyrektor szkoły.
3.
Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej)
Opieką świetlicy szkolnej zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez
Dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela.
4.
Świetlica szkolna organizuje zajęcia w 2 grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie (pod opieką jednego nauczyciela- wychowawcy świetlicy) nie może przekraczać 25
uczniów.
5.
Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej, przed lub po lekcjach.
Za dzieci pozostawione bez opieki w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy
odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.
6.
Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie zgłoszenia a w
razie jakichkolwiek zmian ,drogą elektroniczną: swietlicazs24@gmail.com
8.
W przypadku, kiedy rodzice z przyczyn od siebie niezależnych, nie zdążą do godziny
16:30 odebrać dziecka, mają obowiązek poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę
świetlicy pod numerem telefonu:
(52) 372 21 70 wew. 31.
9. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i
punktualnego odbierania swojego dziecka po skończonych przez nie zajęciach. W przypadku
nieodebrania dziecka ze świetlicy przez osoby do tego upoważnione wychowawca świetlicy:
 Niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu
ustalenia kiedy dziecko zostanie odebrane ze świetlicy,
 Zapewnia uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów lub
ustala inne rozwiązanie problemu,
 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami zawiadamia patrol
policji.
10. W świetlicy szkolnej oceniane jest zachowanie dziecka w zakresie kultury osobistej,
dbania o porządek i aktywności na zajęciach. W każdym miesiącu dokonuje się
podsumowania, a na koniec roku szkolnego najwyżej ocenieni wychowankowie są
nagradzani. Zachowanie uczniów w świetlicy będzie uwzględnione przy całorocznej ocenie z
zachowania.
12. Rodzice mogą powiadamiać wychowawców o wszelkich zmianach dotyczących np.
samodzielnego powrotu ich dziecka do domu poprzez adres e mail:
swietlicazs24@gmail.com
A o wszelkich wydarzeniach z życia świetlicy dowiedzieć się mogą ze strony
www.szkolnaferajna.jimdo.com

