
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI  
DO ŚWIETLICY  

W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 4 
W ZIELONEJ GÓRZE 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:45 – 17:00 

2. Czas pracy świetlicy dostosowuje się w miarę możliwości potrzeb uczniów i rodziców. 

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, niepełnosprawne, z 

rodzin niepełnych, wychowawczo zaniedbane, dojeżdżające autobusem i w uzasadnionych 

przypadkach także dzieci pięcioletnie. W innych przypadkach decyzję o przyjęciu 

podejmuje dyrektor po wystosowaniu przez rodzica lub opiekuna odpowiedniego pisma. 

4. W przypadku decyzji odmownej przyjęcia dziecka przez wychowawcę świetlicy 

przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły, które powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni. 

5. Klasyfikacji i przyjmowania uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

przez rodziców/prawnych opiekunów, uzupełniając odpowiednią „kartę” dostępną u 

wychowawców świetlicy oraz na stronie szkoły: http://www.pspdrzonkow.hekko.pl/ 

6. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię, nazwisko, 

data urodzenia, klasa, miejsce zamieszkania, numery telefonów kontaktowych, miejsce 

pracy rodziców, dane o zdrowiu dziecka, osoby upoważnione do odbioru dziecka, krótka 

informacja na temat regulaminu świetlicy). 

7. Zapisanie dziecka do świetlicy wiąże się z akceptacją i zgodą na uczestniczenie pociech we 

wszystkich zajęciach, wynikających z rocznego planu pracy świetlicy, i harmonogramu 

dnia. 

8. Dzieci zapisane do świetlicy doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali 

świetlicowej. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało 

przyprowadzone, ale nie zgłosiło się do świetlicy. 

9. W razie nie odebrania ucznia w godzinach pracy świetlicy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami, wychowawca może przekazać podopiecznego odpowiednim 

organom. 

10. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana zgłosić jego wyjście wychowawcy świetlicy. 

11. Rodzic ma obowiązek zapewnić dziecku obuwie zmienne na czas pobytu w świetlicy przez 

cały rok szkolny, w razie jego braku dziecko będzie chodziło boso. 

12. Rodzice/opiekunowie ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, są 

obciążani pełną lub częściową odpłatnością. 

13. Wymagane są pisemne oświadczenia w przypadku: 

a. Samodzielnego wyjścia z domu 

b. Odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/opiekun. 

Zielona Góra, 1.09.2017r. 

 

http://www.pspdrzonkow.hekko.pl/

