
 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 – 16.30 

(oprócz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, gdyż wówczas 

świetlica jest nieczynna) 

Zapisy do świetlicy rozpoczynają się od 14.06.2021 r. do 02.07. 2021 r. (uczniowie klas 1 i 2 

naszej szkoły) oraz 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.  (kandydaci do klasy 1) drogą 

elektroniczną lub tradycyjną do skrzynki do  korespondencji, która znajduje się w szkole w 

holu (parter). 

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (WNIOSEK - pobierz)  

Lista zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej dzieci, zostanie podana przez wychowawcę 

klasy w pierwszy dzień szkolny – 01.09.2021 r. 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

 Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców / opiekunów prawnych/ (Karta zgłoszenia – WNIOSEK - POBIERZ) – 

dokument można  pobrać ze strony internetowej szkoły (www.sp8tg.pl – w zakładce 

Dokumenty lub w menu – świetlica szkolna). 

 Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice /prawni 

opiekunowie/ w terminie podanym przez dyrektora szkoły. 

 Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I- III. 

 O przyjęcie do świetlicy szkolnej mogą ubiegać się uczniowie rodziców/ opiekunów 

prawnych, którzy: 

- pracują zawodowo (nie dotyczy pracy stacjonarnej), 

- posiadają niepełne rodziny (praca zawodowa  rodzica/opiekuna prawnego), 

- dzieci dojeżdżają spoza Tarnowskich Gór (uczniowie klas 4-8) 

 W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze do 25 wychowanków. 

UWAGA! 

Dziecko niezapisane do świetlicy, a sporadycznie korzystające z jej wsparcia, ma 

obowiązek: 

https://sp13.tgory.pl/wp-content/uploads/2021/02/zgloszenie_do_swietlicy_RODO_1.pdf
http://www.sp8tg.pl/


- posiadać pisemne potwierdzenie tego faktu z godziną przyjścia i wyjścia ze świetlicy, 

-   zgodę dyrektora szkoły zgłoszenia (telefonicznego)  rodzica/opiekuna prawnego 

Jeżeli uczeń nie spełni tych warunków, nie będzie przebywał na terenie świetlicy. 

 Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców 

 Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców 

/prawnych opiekunów/ lub inne osoby podane w karcie zgłoszenia 

 Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze 

dziecka ze świetlicy 

 Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez 

rodziców, opiekunów, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez 

osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie 

podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. 

 Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od 

rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 W przypadku zmiany godziny samodzielnego wyjścia ze świetlicy, konieczna jest 

pisemna zgoda z czytelnym podpisem rodziców/prawnych opiekunów 

 Wykluczone jest samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej na telefoniczną 

prośbę rodziców/prawnych opiekunów 

 Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy 

świetlicy. 

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której 

zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych 

środków odurzających. 

 W przypadku wystąpienia sytuacji, w której ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, 

iż dziecko odbierane jest przez osobę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować 

tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) 

innego opiekuna dziecka 

 O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły. 

 Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową 

 W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy 

należy wezwać policję. 

 O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga 

Zajęcia świetlicowe 

Nasza szkolna świetlica czynna jest od 6.30 do 16:30. 

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć m.in. czytelnicze, muzyczne, plastyczne, 

techniczne, komputerowe, sportowe i inne okazjonalne. Dzieci mogą odrabiać również 

zadania domowe, a uczniowie  którzy  mają problemy w nauce, odrabiają zadania wraz z 

nauczycielami. Wychowawcy świetlicy utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym. Świetlica na bieżąco wyposażana jest w nowe zabawki, gry, artykuły 

papiernicze i piśmienne. Wykorzystywane są one podczas zajęć. 


