
 

Data zgłoszenia……………………………. 

 

 

Karta zgłoszenia ucznia do Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………… 

 

Klasa…………………………………………….. 

 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………. 

 

PESEL…………………………………………… 

 

Nr telefonu stacjonarnego…………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu komórkowego matki…………………………………………………………… 

 

Nr telefonu komórkowego ojca………………………………………………………………. 

 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy w poszczególnych dniach tygodnia: 

 

Poniedziałek……………………………………………………………………………………. 

 

Wtorek………………………………………………………………………………………….. 

 

Środa…………………………………………………………………………………………… 

 

Czwartek……………………………………………………………………………………….. 

 

Piątek…………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby upoważnione do odbierania  dziecka ze świetlicy szkolnej………………………… 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej                       

w dniach i godzinach ustalonych w powyższym  planie pobytu  .                  

                                                                                             

                                                                                                .......................................................... 

                                                                             Podpis 

Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę. 

Uwagi rodzica………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż znam regulamin świetlicy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych                               

z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy SP 7 w Brodnicy. 

Powyższe dane posłużą do zapewnienia dobrej opieki i bezpieczeństwa Państwa dziecka . 

                                                                       

                                                           …………………………………………………... 

                                                                  Czytelny podpis Rodziców 



 

 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

……………………………………………. 

(klasa) 

 

……………………………………………. 

(dane rodziców/opiekunów) 

 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnego do świetlicy szkolnej 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, że spełnione zostały poniższe kryteria rekrutacyjne do świetlicy szkolnej*: 

 

a) Wielodzietność rodziny:(conajmniej troje dzieci do 13 lat) 

b) Niepełnosprawność kandydata  

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata   

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata    

f) Samotne wychowywanie kandydata przez osobę pracującą    

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą   

h) Zatrudnienie obojga rodziców    

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

.................                                               ................................... 

      data                                                   czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy 

Regulamin powstał w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w  Brodnicy.                                                                                                                        

I.1.Swietlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności  Szkoły.                                                                                                             

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej.                                                                                                                                 

3. Zadaniem  świetlicy jest tworzenie warunków do nauki własnej  i pomocy w nauce oraz  rozwijanie  zainteresowań                                  

i przede wszystkim  doskonalenie  umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej.                                                                                                                                                                                                            

4. Do podstawowych zadań świetlicy należy:                                                                                                                                                                                                 

a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po lekcjach,                                                                                                                                                      

b. pomoc w odrabianiu lekcji ,                                                                                                                                                                                                                                  

c. organizowanie gier i zabaw ruchowych,                                                                                                                                                                             

d. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania,                                                                                                                                                             

e. prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych ,                                                                                                                                                          

f. współpraca z wychowawcami klas  i pedagogiem w zakresie realizacji zadań opiekuńczych  i wychowawczych szkoły wynikających    

z jej Programu Wychowawczego  oraz  Rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.                                                                                                                                                                                             

II.   1..Świetlica może organizować:                                                                                                                                                                                        

a. zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,                                                                                                                                         

b. imprezy szkolne.                                                                                                                                                                                                                     

III.   1. Świetlica jest czynna w godz. 6.45-16.15  w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.                                                                                                                             

2. Zakres zajęć świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor.                                                                                                              

3. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej:                                                                                                                                              

a. którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,                                                                                                                                                             

b .dojeżdżający do szkoły,                                                                                                                                                                                                                                        

c. którzy nie uczęszczają na lekcje religii,                                                                                                                                                                                                                             

d. inni uczniowie za zgodą wychowawcy ,                                                                                                                                                                                                                     

e. nie ćwiczący na zajęciach wychowania fizycznego,                                                                                                                                                                       

f. oczekujący na zajęcia pozalekcyjne .                                                                                                                                                                                 

IV. 1.  Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie oświadczenia i pisemnego zgłoszenia rodziców/                                                              

prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy szkolnej.                                                                                                                            

2.  W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci spełniające co najmniej 1 z poniższych kryteriów.                                                                                      

a.  wielodzietność rodziny – przez wielodzietną rodzinę rozumie się rodzinę z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do lat 13;  b.  

niepełnosprawność kandydata,                                                                                                                                                                                                        

c.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,                                                                                                                                                                       

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,                                                                                                                                                                            

e.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,                                                                                                                                                                                         

f.  samotne wychowywanie kandydata przez osobę pracującą,                                                                                                                                                                  

g.  zatrudnienie obojga rodziców kandydata,                                                                                                                                                                                       

h.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.                                                                                                                                                                       

W przypadku spełniania przez kandydata więcej niż 1 z kryteriów, za każdy przyznaje się 1pkt. a o przyjęciu decyduje ilość punktów       

3.  Zgłoszenia wydawane są przez wychowawców świetlicy przez cały rok szkolny.                                                                                                         

4.  Wychowankowie świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.                                                                                                                    

V. 1.  Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.                                                                                                                                                                                                         

2.  2.  Szczegółowy tygodniowy plan pracy świetlicy ustalają wychowawcy za zgodą Dyrektora.                                                                                      

3.  3.  Jednostką zajęć w świetlicy  jest 60 minut.                                                                                                                                                                       

VI.1.  W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.                                                                                                                                                                        

2.  Grupy  wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.                                                                                                                                                  

3.  Liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.                                                                                                                                                                                                         

VII. 1.  Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły .                                                                                                                    

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy szkoły oraz programem wychowawczym.                                                                                                                                                                                                    

VIII .    Z wyposażenia świetlicy wychowankowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką  i za zgodą wychowawcy.                                                                      

1. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia  wyposażenia świetlicy mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością                                

za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.                                                                                                                                                                                   

IX  1. Rodzice mają obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o nieobecności dziecka  dłuższej niż 14 dni                                                          

lub rezygnacji z uczęszczania do świetlicy.                                                                                                                                                                                    

2.Uczeń, który uczestniczy w lekcjach, a nie uczęszcza do świetlicy, po 14 dniach może zostać skreślony z listy wychowanków 

świetlicy, po pisemnym powiadomieniu rodziców. 

 
W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 


