
Procedura naboru uczniów do świetlicy środowiskowej 
obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie 

 
 

I. 1. Świetlica środowiskowa obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną na 

poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 
2. Do świetlicy środowiskowej przyjmowani są uczniowie: 
a. pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią; 
b. których rodziny mają niski status materialny, korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej; 
c. wychowujący się w niekorzystnych dla ich rozwoju warunkach (zaniedbane 
wychowawczo) 
d. którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki.  
3. Do świetlicy środowiskowej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek 
rodziców, opiekunów prawnych, kuratora lub wychowawcy klasy po uprzednich 
konsultacjach z rodzicami . 
4. Aby uczeń uczestniczył w zajęciach świetlicy środowiskowej wymagana jest 
pisemna zgoda rodziców (zał. 1).  
5. O przyjęciu dziecka do świetlicy środowiskowej decyduje dyrektor szkoły, 
pedagodzy szkolni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy 
środowiskowej.  
 
II. Dodatkowe informacje: 
W przypadku nie uczęszczania na zajęcia (2 razy) nauczyciel świetlicy kontaktuje 
się z rodzicami uczniów w celu ustalenia przyczyny nieobecności.  
Jeżeli uczeń nie bierze udziału w kolejnych zajęciach w okresie 1 tygodnia 
(nieobecność nieusprawiedliwiona) a rodzic nie podejmuje żadnych działań 
mobilizujących go do uczestnictwa w zajęciach, uczeń zostanie skreślony z listy 
uczestników. O tym fakcie pisemnie powiadamia się rodziców i  dokonuje naboru 
uzupełniającego z listy dzieci oczekujących.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
 
 

Zgoda rodziców na udział w zajęciach świetlicy środowiskowej  
 
 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego syna/córki 

.................................................................................................... kl. ...................... 

na udział w zajęciach świetlicy środowiskowej  w Szkole Podstawowej nr 6 w 

Wejherowie.  

 

 

Wejherowo ......................... ....................................................... 
          podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2  Nr wniosku................... 
 Data wpływu ...................... 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

 
 

1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................... 

2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

matka/opiekun .......................................................................................................... 

ojciec/opiekun ........................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia ucznia ............................................................................. 

4. Adres stałego zameldowania ucznia: 

miejscowość ............................................................................................................... 

ulica i nr domu/mieszkania ........................................................................................ 

poczta ...................................................................................................................... .. 

5. Adres zamieszkania ucznia: 

ulica i nr domu/mieszkania ........................................................................................ 

poczta ......................................................... nr telefonu ............................................ 

6. Nazwa i adres szkoły: 

.................................................................................................................................... 

..................................................................................klasa ......................................... 

7. Decyzja komisji: 

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....... 

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....... 

 



 
Załącznik nr 3 
 
 Wejherowo ........................................... 
 
  
 Państwo 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 ....................................................... 

 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie informuje, że Państwa 

syn/córka ..............................................................  

ucz. kl. .........................................................             został/a skreślony/a z zajęć w 

świetlicy środowiskowej z dniem .................................................  . 

Powodem skreślenia z listy jest nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach              

w okresie od .......................................................... . 

 

 
 
 
 .............................................. 
                 podpis dyrektora 

  
 


