
 
 

 

Informacje dla Rodziców uczniów ubiegających się o miejsce w świetlicy 

Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole 

dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub z powodu innych uzasadnionych 

okoliczności. 

2. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje, na podstawie pisemnego wniosku 

rodziców, komisja kwalifikacyjna składająca się z wychowawców świetlicy i 

pedagoga szkolnego. 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szk. 2017/2018 można 

pobrać ze szkolnej strony internetowej http://www.sp18koszalin.pl/ (w zakładce dla 

rodziców oraz zakładce organizacja szkoły – świetlica), bezpośrednio od nauczycielek 

świetlicy lub w sekretariacie szkoły od 30 maja 2017r. 

4. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 14 czerwca 2017r. 

5. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie opublikowana  21 czerwca 

2017 r. na tablicy informacyjnej dla Rodziców przy wejściu do szkoły. 

6. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej, w razie nieprzyjęcia dziecka do świetlicy, służy 

odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14-tu dni. 

7. Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny przez jeden rok szkolny. 

8. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6:30 – 16:30 

9. Dziecko może być odbierane tylko przez osoby wymienione w pkt.7   wniosku. 

10. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy oraz ramowy plan dnia, z którymi 

rodzice i uczniowie zapoznają się w pierwszych tygodniach nauki (regulamin i plan 

będą wklejone do dzienniczków ucznia). 

11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmienne obuwie z białą podeszwą 

(czarne podeszwy przyczyniają się do powstawania trudnych do usunięcia śladów na 

podłodze).  

12. We wrześniu odbędzie się spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu 

omówienia spraw organizacyjnych. 

13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy, 

aby dzieci nie przynosiły do świetlicy wartościowych rzeczy). 

 

Rodzice są zobowiązani do informowania o wszelkich ważnych zmianach dotyczących 

danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej. 

 
 

 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 

ul. St. Staszica 6; 75-449 Koszalin 

www.netmedia.nazwa.pl/swietlica 

e-mail: swietlica.szkolna.sp18@wp.pl 

http://www.sp18koszalin.pl/

