
      REGULAMIN KWALIFIKACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

                    W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W DYWITACH 

 

1. Kwalifikacji dzieci do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja 

Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora.  

 

2. Kryteria kwalifikacji  dzieci do świetlicy: 

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są  dzieci  wyłącznie z obwodu szkoły: 

a. dzieci z oddziału zerowego, wyłącznie dojeżdżające i oczekujące na 

najbliższy autobus, 

b. z klas IV-VIII, które dojeżdżają do szkoły środkami transportu 

publicznego i oczekują na lekcje lub autobus  po zakończonych zajęciach 

(zgłoszenia - wrzesień) 

c. dzieci z  klas I –III  zgodnie z zasadami kwalifikacji (decyduje kolejność 

zgłoszeń). 

d. wnioski składane po terminie rekrutacji do świetlicy będą rozpatrywane w 

zależności od liczby wolnych miejsc oraz  według kolejności zgłoszeń. 

 

 

3. Zasady kwalifikacji: 

 

● Rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do świetlicy poprzez wypełnienie 

,,Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

● Karty są wydawane rodzicom /opiekunom  i przyjmowane w szkole do 31 

marca każdego roku szkolnego,  poprzedzającego rok szkolny w którym 

dziecko ma rozpocząć naukę w szkole. 

● Kwalifikacji  dokonuje Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z terminami rekrutacji 

ogłoszonymi na dany rok szkolny.  

● Głównym kryterium przyjęcia dziecka do świetlicy jest kolejność zgłoszeń oraz 

ilość zdobytych  punktów, według następującej punktacji: 

a) Dzieci z obwodu szkoły -10 pkt. 

b) Dzieci z klas pierwszych -8 pkt. 

c) Dzieci z rodzin gdzie rodzic samotnie wychowuje dziecko ( rodzic jest osobą 

pracującą zawodowo)– 7 pkt. 

d) Dzieci z rodzin wielodzietnych ( rodzice pracują zawodowo)-6 pkt. 

e) Pozostałe dzieci – 5 pkt. 

 

 



● Szkoła przedstawia liczbę miejsc dostępnych w rekrutacji  w miesiącu 

czerwcu (wynika ona z  arkusza organizacji pracy szkoły na dany rok, 

zatwierdzonego przez organ prowadzący). 

 

● Przyjęcie dziecka do świetlicy po 1 września jest uzależnione od ewentualnej 

ilości wolnych miejsc. 

● W przypadku spełnienia kryteriów w jednakowym stopniu, o przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

● Informacja o nie przyjęciu dziecka do świetlicy jest wysyłana do rodziców i 

zawiera uzasadnienie odmowy. 

● Listy dzieci przyjętych i nie przyjętych wywieszane są na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej szkoły najpóźniej do końca czerwca. 

 

 

4. Tryb odwoławczy 

 

a) Rodzicom, których dziecko nie zostało przyjęte do świetlicy przysługuje prawo do 

odwołania się do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników rekrutacji do świetlicy szkolnej.  

b)  Komisja zobowiązana  jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

*rodzina wielodzietna to rodzina z trójką dzieci i więcej. 

** rodzina niepełna to matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko, ale nie 

żyjący w konkubinacie. 



Dywity,2.03.2018 


