Regulamin zapisów do świetlicy szkolnej
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach
na rok szkolny 2021/2022
1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub
opiekunów prawnych ( Karta Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy Szkolnej w Miejskim
Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach rok szkolny 2021/2022), składanego corocznie.
Zapisanie dziecka do świetlicy wynika z rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki
w szkole.
2. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej
- dziecko, którego obydwoje rodzice pracują,
- dziecko dojeżdżające do szkoły,
- dziecko oczekujące na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole
3. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego
szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.
4. W grupie świetlicowej pod opieką jednego nauczyciela może znajdować się nie więcej
niż 25 dzieci.
5. Zapis dziecka do świetlicy odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie go w sekretariacie
szkoły w terminie 1 czerwca – 18 czerwca 2021 r.
6. Kartę Zgłoszenia można pobrać
szkoły.

w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

7. Wnioski weryfikuje Komisja w składzie:
a) Wicedyrektor szkoły
b) Pedagog
c) Wychowawca świetlicy
8. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik zapisów.
9. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę wolnych
miejsc.
10. Komisja weryfikuje złożone Karty zapisu i ustala listę uczniów spełniających kryteria
zapisu do świetlicy szkolnej.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić fakt spełniania każdego
z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez dostarczenie stosownych dokumentów.

12. Potwierdzeniem dla kryteriów są dokumenty:
zał. 1 oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców ( opiekunów prawnych
zał. 2 oświadczenie o dojeżdżaniu dziecka do szkoły
zał. 3 oświadczenie o oczekiwaniu dziecka na zajęcia pozalekcyjne
13.

W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt
spełniania danego kryterium w trakcie analizy wniosku kryterium, które nie zostało
właściwie udokumentowane będzie traktowane jako niespełnione.

