
Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle  

w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek Rodziców/opiekunów.  
 
Każdy z Rodziców/opiekunów, chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej  zobowiązany  jest do złożenia             
KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA. 
 

 wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać nauczycielom świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dn. 04.09.2018 r. (tj. 
wtorek)  
 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dostępna jest na stronie internetowej szkoły  w zakładce PO LEKCJACH/świetlica oraz u nauczycieli 
świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. 
 

Każdy z Rodziców/ opiekunów po złożeniu KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA  ma prawo od dn. 04.09.2018r. pozostawić dziecko pod 

opieką wychowawców w godzinach pracy świetlicy, tj.   7.00 – 18.00. 

 
 
Przypominamy, że wg obowiązującego prawa oświatowego „szkoła podstawowa (…) jest zobowiązana zapewnić zajęcia 

świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

 
(Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późn. zmianami) 

 

              Kierownik świetlicy szkolnej 

Sylwia Niemiec  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2014&qplikid=1#P1A260


Jak co roku zachęcamy do wsparcia naszych działań 

Będzie to dla nas znak, że dostrzegacie Państwo i doceniacie to co robimy wspólnie z dziećmi  

 

A co się u nas dzieje? 

Bawimy się, gramy, budujemy korzystając z przeróżnych klocków, rysujemy, malujemy, lepimy, kleimy, wydzieramy, skręcamy, 

skaczemy, kopiemy, rzucamy, tańczymy… 
 

Kupujemy: 

kartki, kleje, kredki, farby, farbki, papier origami, druciki, pianki, folie, filce, koraliki, gry planszowe, mnóstwo klocków, piłki, 

piłeczki, rzutki,  rakietki do tenisa, bańki mydlane, kredki do malowania twarzy, słodycze, materiały do eksperymentów, produkty 

spożywcze do zajęć kulinarnych, dywany, naklejki, zabawki, bramki piłkarskie, namioty… i wiele, wiele innych. 
 

Państwa hojność sprawia, że w świetlicy jest kolorowo, przytulnie i miło,  

a nasza oferta może być jeszcze ciekawsza. 

 

 
Darowiznę na rzecz świetlicy szkolnej można wpłacać na  poniższy numer konta : 

10 8022 0000 2001 0004 9979 0004 

z dopiskiem: SP w Mysiadle, imię i nazwisko dziecka, klasa. 

 
 

Serdecznie dziękujemy za dokonywane wpłaty! 


