
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU NA ROK 2020-2021 

Etap rekrutacji Termin Uwagi 

Ogłoszenie naboru 
z podaniem terminu 

od 26 sierpnia 2020 r.  

Powołanie komisji: do 20 sierpnia 2020 r.  

Składanie wniosków: 
od 26 sierpnia 2020 r. 

do 4 września 2020 r. 
 

Posiedzenie komisji: 7 września 2020 r. 

wstępne zapoznanie się z kartami 
zgłoszeń do świetlicy, 
zakwalifikowanie uczniów do 
świetlicy szkolnej 

Ogłoszenie wyników naboru: 7 września 2020 r. po godzinie 15.00  

 



ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców/prawnych opiekunów składanego corocznie. 

1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z przyjętym 

harmonogramem na dany rok szkolny.  

2. Kwalifikacji dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły. 

3. Do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci, będące uczniami  

  klas I – III oraz w szczególnych przypadkach z klas IV. 

4. Kryteria przyjęcia do świetlicy szkolnej / proszę podkreślić właściwą odpowiedź/ 

� czas pracy rodziców, 

� organizacja dojazdu do szkoły, 

�  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA 

DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym dziecko nie zostanie 

zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy. 

5. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona w oparciu o harmonogram 

rekrutacji w danym roku szkolnym. 

6. Dzieci nie przyjęte do świetlicy lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczone są 

na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeśli ktoś z wcześniejszych uczestników 

zrezygnuje lub będą wolne miejsca.  

7. Druk - KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  SZKOLNEJ znajduje 

się na stronie internetowej szkoły www.sp6zamosc.pl lub w sekretariacie szkoły. 

8. Harmonogram rekrutacji  określa dyrektor szkoły, podany on jest do publicznej 

wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły. 

9. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY należy składać w sekretariacie 

szkoły do 4 września 2020 r. 


