
Regulamin

rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej  nr 8 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach 

1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas I-III. Pierwszeństwo
przyjęcia mają dzieci siedmioletnie. Harmonogram zapisów wraz z kartą kwalifikującą przyjęcie do świetlicy
szkolnej publikowany jest na stronie internetowej szkoły w miesiącu maju każdego roku.  

2. Liczba  miejsc  i  podział  na  grupy  wychowawcze  wynikają  z  arkusza  organizacyjnego  szkoły
zatwierdzonego przez organ prowadzący (Urząd Miasta Siedlce).

3. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia ( wzór
karty  stanowi  załącznik  do  niniejszego  regulaminu  ).  Karty  należy  składać  w  sekretariacie  szkoły
i u   wychowawców  świetlicy  w  terminie  od   15  maja   do  11 czerwca  każdego  roku  -  uczniowie  
klas II i III, oraz do końca czerwca uczniowie klas I. Wyniki rekrutacji ogłoszone będą 10 lipca każdego roku 
i opublikowane na tablicy informacyjnej szkoły.

4. Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły i ze strony internetowej sp8siedlce.pl .

5. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

a) psycholog szkolny

b) wychowawca świetlicy

c)          dyrekcja szkoły.

6. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

7. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala listę kandydatów.

 Kryteria naboru:

-      dzieci rodziców pracujących ( obojga lub jednego, w przypadku rodziców samotnie  wychowujących
dzieci) -   zaświadczenie dołączone jako załącznik do karty zgłoszenia.

-       dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

-     dzieci  matek lub ojców,  wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności  bądź
całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej  egzystencji,  na podstawie odrębnych
przepisów ( jako załącznik do karty zgłoszenia kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym   
stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności);

-        dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i z Domu Dziecka; 

-       dzieci zameldowane w gminie Siedlce;

-       dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do świetlicy szkolnej;

Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.



8. Rodzice  pragnący  skorzystać  z  pierwszeństwa  w  kwalifikacji  zobowiązani  są  potwierdzić  fakt
spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez dostarczenie stosownych dokumentów. 

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

10. W przypadku konieczności ustalenia pierwszeństwa w kwalifikacji w grupie kandydatów, którzy w
takim samym stopniu spełniają wszystkie kryteria regulaminowe, kolejność ustalana jest metodą losową.
Losowania dokonuje komisja kwalifikacyjna.

12.         Odwołania :

-      Rodzice dziecka,  które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej może złożyć
odwołanie.

-      Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników rekrutacji.

-       Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od daty złożenia. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania
jest ostateczna.

13.   W przypadku braku miejsc oraz zwiększonego zainteresowania rodziców zapisaniem dzieci do świetlicy
Dyrektor Szkoły może czynić starania o utworzenie dodatkowej grupy świetlicowej, co pozwoli  zwiększyć
liczbę miejsc  o  27.  Decyzja  o  utworzeniu dodatkowej  grupy  leży  w kompetencjach  Prezydenta  Miasta
Siedlce i na wniosek Dyrektora Szkoły może być podjęta pod koniec sierpnia.

15.  Dane  osobowe  kandydatów  są  podawane  przez  rodziców  dobrowolnie,  są  gromadzone  
i  przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  o  ochronie  danych  osobowych.
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach. Podstawą przetwarzania danych jest
zgoda wyrażana przez rodzica ( Art.23 ust.1pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych).


