
REGULAMIN PRZYJĘĆ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU 
 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie prawidłowo i kompletnie 

każdorazowo na dany rok szkolny Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.  

2. Dokument należy złożyć w wyznaczonym miejscu i terminie, które zawarte zostaną w treści 

ogłoszenia o naborze podanym do wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, którym 

rodzice/opiekunowie prawni nie są w stanie zapewnić opieki z uwagi na pracę zawodową 

obydwojga z nich.  

4. Rodzic/rodzice lub opiekun prawny może zostać zobligowany do okazania Dyrektorowi Szkoły 

lub Kierownikowi Świetlicy zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie. 

5. W uzasadnionych przypadkach opieką świetlicy szkolnej mogą zostać objęci uczniowie klas IV, 

o ile świetlica dysponuje wolnymi miejscami.  

6. Kwalifikacji i przyjęcia do świetlicy szkolnej dokonuje komisja powołana przed Dyrektora 

szkoły. 

7. W skład komisji wchodzą: kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy oraz inny nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

8. Rodzic dziecka, którego nie zakwalifikowano do świetlicy szkolnej może w ciągu 7 dni złożyć 

pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły. 

9. Decyzja Dyrektora szkoły w zakresie odwołania jest ostateczna.  

10. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka (powyżej 2 tygodni) na zajęciach w świetlicy 

szkolnej lub nagminne łamanie regulaminu świetlicy szkolnej może stanowić podstawę do 

skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. O skreśleniu ucznia  

z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor szkoły w porozumieniu  

z kierownikiem świetlicy szkolnej. 

11. Uczeń może przebywać w świetlicy przed i po swoich zajęciach lekcyjnych. 

12. Uczeń jest odbierany ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich 

upoważnione (zapis w karcie zgłoszenia) na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

13. Bez zezwolenia nauczyciela uczeń nie może samodzielnie opuścić świetlicy szkolnej.  

14. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek, szanować sprzęt, gry i zabawki świetlicowe, 

zachowywać się kulturalnie wobec nauczycieli i pozostałych uczniów. 

15. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy szkolnej, którzy oczekują na stałe 

zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w wybranym dniu i godzinie 

tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców do kierownika świetlicy 

szkolnej. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka po zajęciach 

pozalekcyjnych. 

16. Rodzic/opiekun prawny wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oświadcza, 

że podaje dane zgodne ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin przyjęć do świetlicy 

szkolnej i Regulamin świetlicy szkolnej. 

17. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie ogłoszona w dniu rozpoczęcia danego 

roku szkolnego. 

 

 

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Płocku  

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 


