
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom uczęszczającym do tutejszej szkoły  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6: 30 do 7: 30 i od 11: 30 do 17: 00. 
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas 1-4 szkoły 
podstawowej, w tym w szczególności: 

• z rodzin, w których oboje rodzice/prawni opiekunowie są aktywni zawodowo  
i udokumentują zatrudnienie; 

• z powodu innych szczególnych okoliczności wymagających zapewnienia opieki. 
 

3. Wyniki rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej publikowane będą w następujących 
terminach: 

• w czerwcu – rekrutacja podstawowa; 

• w sierpniu w miarę wolnych miejsc – rekrutacja uzupełniająca; 

• na bieżąco w miarę wolnych miejsc – rekrutacja uzupełniająca. 
 

4. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje: 

• złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej (wniosek wraz z załącznikami) przez 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz data wpłynięcia wniosku do 8 kwietnia 
2020 r. (lub później w przypadku rekrutacji uzupełniającej) z uwzględnieniem 
najwcześniejszej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (aktualny wzór wniosku  
na dany rok szkolny dostępny jest w sekretariacie szkoły i/lub na stronie internetowej 
szkoły: www.zsp-lutynia.pl); 

• zapoznanie się i zaakceptowanie powyższej procedury oraz obowiązującego 
regulaminu tutejszej świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka; 

• rozpatrzenie wniosku przez Komisję Rekrutacyjną; 

• wydanie przez dyrektora szkoły stosownej decyzji. 
 

5. W przypadku rekrutacji uzupełniającej czas oczekiwania na decyzję o ewentualnym 
przyjęciu dziecka do świetlicy wynosi do 14 dni roboczych (nie wliczając wakacji, ferii 
zimowych oraz przerw świątecznych). 
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku 
rodziców/prawnych opiekunów ze stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia 
zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku nie stwierdzenia szczególnych 
okoliczności), dziecko może nie zostać przyjęte lub zostać skreślone po przyjęciu z listy dzieci 
uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
7. Rodzic ma prawo odwołania się od negatywnej decyzji o przyjęciu dziecka do świetlicy do 
organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą o przyjęciu dziecka do świetlicy 
szkolnej decyduje dyrektor szkoły. 
 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z póź. zm.) 

http://www.zsp-lutynia.pl/

