
ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 
ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów). 

 
2. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica czynna będzie w godzinach od 7:00 –17:00. 

 
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – VIII. 

 
4. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne i dodatkowe w 

szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców (opiekunów) konkretnych 
dni i godzin. 

 
5. Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci: 

 

- rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

 

- matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  
niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do 

samodzielnego życia, 

 

- umieszczone w rodzinach zastępczych, 

 

- kontynuujące naukę w SP nr 24 

 

- obojga rodziców pracujących. 

 
W przypadku jednoczesnego spełniania warunków, o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

 

W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących zatrudnienia 
rodziców/ opiekunów, dziecko zostanie wykreślone z listy zapisu. 

 
Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań na podstawie art.233 & 6 Kodeksu karnego. 

 
6. Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i 

zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów). 
 

7. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas 
oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych 
trudności wychowawczych. 



PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI 

 

Aby zgłosić dziecko do świetlicy na rok 2020/2021 należy: 

 

1. Pobrać druk KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA. Rodzic lub opiekun może pobrać 

kartę ze strony internetowej szkoły. 
 

2. Wypełnić pobraną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA. Karta zawiera podstawowe 
informacje o dziecku, oraz telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów.  
Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą 
zapewnieniu bezpieczeństwa. 

 
 

3. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, a ubiegający się o przyjęcie 

dziecka do świetlicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa proszony jest o przedłożenie 

w zależności od sytuacji rodzinnej  postanowienie sądu w sprawie ustalenia opieki nad 

dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców. 

 

4. Złożyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA. 

 KARTĘ NALEŻY przesłać na adres:    

rekrutacja.swietlica@sp24.wroclaw.pl  

 w  terminie   od   10.06.2020r  do 26.06.2020r . 

5. Złożone dokumenty rozpatrzy komisja powołana przez Dyrektora Szkoły i sporządzi  
listę dzieci przyjętych do świetlicy. Komisja kwalifikująca dzieci do świetlicy może 
pozostawić bez rozpatrzenia karty zapisu oddane po terminie lub gdy były 

niekompletne. 


