
Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – III . 

2. Uczniowie przyjmowani są na podstawie prawidłowo wypełnionej przez rodziców/opiekunów 

prawnych Karty zgłoszenia. 

3. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

www.sp8.siedlce.pl 

4. Kompletną i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 

od 15 maja do 30 czerwca. W przypadku niedostarczenia dokumentu w podanym terminie, dziecko 

nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej. 

5. Rodzice / opiekunowie prawni wypełniając Kartę zgłoszenia oświadczają, że podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym i że akceptują Regulamin świetlicy szkolnej. 

6. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej i podział na grupy wynikają z możliwości organizacyjnych szkoły. 

7. Podczas procesu rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności uwzględniane będą 

wnioski dotyczące: 

 dzieci obojga rodziców pracujących (wymagane pisemne oświadczenie rodziców potwierdzające 

zatrudnienie), 

 dzieci rodziców pracujących, samotnie wychowujących dziecko (wymagane pisemne 

oświadczenie rodziców potwierdzające zatrudnienie oraz fakt samotnego wychowywania 

dziecka), 

 dzieci przebywające w rodzinie zastępczej lub w Domu Dziecka, 

 dzieci zameldowane w gminie Siedlce, 

 dzieci posiadające rodzeństwo w szkole. 

8. Kolejność zgłoszeń nie wpływa na wynik rekrutacji. 

9. Kwalifikacji i przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez 

Dyrektora Szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona, 

 wychowawca - koordynator świetlicy szkolnej, 

 pedagog szkolny. 

10. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej w procesie rekrutacji zostanie wywieszona na tablicy 

informacyjnej szkoły dnia 10 lipca. 

11. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłoszone po terminie rekrutacji umieszczone będą na liście 

rezerwowej, a ich Karty zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie dodatkowym – najpóźniej na 

tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

12. Ostateczna lista uczniów przyjętych do świetlicy zostanie opublikowana do dnia 31 sierpnia. 

http://www.sp8.siedlce.pl/


13. Rodzicom / opiekunom prawnym dziecka, które w procesie rekrutacji nie zostało przyjęte do 

świetlicy szkolnej, przysługuje prawo odwołania. 

14. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni roboczych od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia i udziela rodzicom / 

opiekunom prawnym pisemnej odpowiedzi. 

16. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. 

 

 


