REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

§1
Postanowienia ogólne.
1.

2.
3.

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych
przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i ramowego planu dnia.
Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy i w miarę potrzeb
modyfikowany na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
§2
Cele i zadania świetlicy.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
Do zadań świetlicy należy:
1. Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły odpowiednio do wieku
dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju.
2. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym
trudności w nauce.
3. Organizowanie pomocy w nauce.
4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz dociekliwości poznawczej.
5. Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie
świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego
współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania.
6. Wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
7. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej
uczniów.
8. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
9. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań
prozdrowotnych.
10. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych
w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.
11. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.
12. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i logopedą.
13. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

§3

Założenia organizacyjne.
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3.
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Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo.
Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców.
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się zgodnie z zasadami zapisywania uczniów
do świetlicy (§8 ), po złożeniu kompletnego Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są na stronie internetowej szkoły,
w sekretariacie oraz u wychowawców świetlicy.
W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
Ustalenia dotyczące funkcjonowania dziecka w świetlicy mogą być zmienione tylko na pisemną
prośbę rodzica.
Rekrutacja odbywa się w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego.
Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
Uczniów przebywających w świetlicy obowiązują Procedury Bezpieczeństwa w Okresie
Pandemii Covid-19 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach B5 i B8.
Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu
społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
Uczniów przebywających w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, częste
mycie rąk m. in. przed przyjściem do świetlicy, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawców, następuje podział
na dwie grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.
Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy. Nie zabierają z domu niepotrzebnych
przedmiotów (zabawek, samochodów, lalek, pluszaków itp.)
Uczniowie posiadają własne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
W czasie zajęć świetlicowych własne przybory mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub
w plecaku.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu.
Rodzic oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną,
w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien
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odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, zachowując dystans minimum 2 m.
Następnie niezwłocznie informuje rodzica o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się telefonicznie lub przez
dziennik elektroniczny.
Wychowawca nie może podawać dzieciom żadnych lekarstw, nawet na prośbę rodziców.
Do świetlicy uczniowie przychodzą w obuwiu zmiennym i bez kurtek.
Odpowiedzialność materialną za celowe zniszczenie mienia świetlicy ponosi rodzic.
Za rzeczy, które przynoszone są przez dzieci z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy codziennie w godz. 6.30 – 17.00.
 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
 W przypadku nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odebrania dziecka, rodzice
zobowiązani są zawiadomić telefonicznie nauczycieli świetlicy lub poprzez sekretariat
szkoły.
 W razie nieodebrania dziecka do godziny 17.00 oraz braku kontaktu z jego rodzicami dziecko
może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 Powtarzające się nieodebranie dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy skutkować może
wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 Dziecko nie może zostać odebrane ze świetlicy przez osobę, której stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub środków psychoaktywnych.
§4

Wychowawcy świetlicy szkolnej.








zapewniają zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz zajęcia rekreacyjne,
kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
rozwijają zainteresowania uczniów oraz ich zdolności,
wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
organizują właściwy wypoczynek,
współpracują i współdziałają z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.
§5

Wychowankowie świetlicy.
1. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 opieki wychowawczej i dydaktycznej,
 życzliwego i podmiotowego traktowania,
 zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 poszanowania godności osobistej,
 wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami szkoły,
 pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu prac domowych i pokonywaniu
trudności w nauce,
 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,



wpływania na planowanie pracy w świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:









kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów,
nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (uczniowie,
którzy chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców)
dbania o porządek i wystrój świetlicy,
poszanowania sprzętu sportowego i wyposażenia świetlicy,
zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce,
respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy w trakcie zajęć świetlicowych,
odpowiedzialności za własne zachowanie,
przestrzegania regulaminu świetlicy.

2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie
szkoły na zajęcia pozalekcyjne.
3. Dodatkową formą opieki w ramach zajęć świetlicowych są:
a. opieka nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych oraz uczniami klas I – VIII, którzy nie
uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii lub wychowania do życia w rodzinie
organizowane przez szkołę, w przypadku, gdy są one środkowymi godzinami rozkładu
zajęć;
b. opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji
niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora
lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np.: gdy zaistnieje nagła potrzeba
zorganizowania opieki za nieobecnego nauczyciela itp.
5. Doraźnie w danym dniu ze świetlicy może skorzystać każdy uczeń po uzgodnieniu
z nauczycielem świetlicy.
§6
Nagrody i wyróżnienia.






Wyróżnienie udzielone wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
Pochwała przekazana wychowawcy klasy.
Pochwała przekazana rodzicom.
Wpisanie pochwały do dziennika elektronicznego.
Drobny upominek.




Upomnienie, udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności wszystkich uczniów.
Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie,
telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny).
Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy.
Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.

Kary.








W przypadku zniszczenia sprzętu, gier i zabawek znajdujących się w świetlicy należy
odkupić taką samą lub wskazaną przez wychowawcę o wartości odpowiadającej aktualnej
cenie zniszczonej zabawki.
Zawieszenie uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

W przypadku zdarzeń nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady Szkolnego Systemu
Dyscyplinarnego.
§7
Współpraca z rodzicami.
1.

Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest współpraca w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki.

2.

Formy kontaktu nauczycieli z rodzicami:
 Bezpośredni codzienny kontakt, rozmowy indywidualne.
 Pisemna korespondencja z rodzicami.
 Rozmowy telefoniczne.
 Informacje w dzienniku elektronicznym.

3.

W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców możliwa jest informacji na temat postaw
i zachowań uczniów.

4.

Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby
rozwiązywania zaistniałych problemów.
Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy mogą w porozumieniu z Radą Rodziców ustalić
dobrowolną wpłatę na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem wyłącznie na zakup materiałów
i pomocy dydaktycznych, służących zadań służących realizacji zadań świetlicy.

5.

§8
Zasady zapisywania uczniów do świetlicy szkolnej
1. Uczniowie zapisywani są do świetlicy szkolnej wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców.
2. Rodzice spełniający kryterium §3 pkt.1 wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
szkolnej i składają w nieprzekraczalnym terminie do 10 września.
3. W pozostałych przypadkach rodzic może zwrócić się pisemnie do dyrektora szkoły o przyjęcie
dziecka do świetlicy uzasadniając swoją prośbę. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły w miarę
posiadanych możliwości.
4. Kwalifikacji do korzystania ze świetlicy dokonuje dyrektor we współpracy z wychowawcami
świetlicy, pedagogiem szkolnym, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną ucznia.
§9
Dokumentacja świetlicy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku
roku szkolnego.
Ramowy rozkład dnia.
Dzienniki zajęć świetlicowych.
Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
Regulamin świetlicy.
Tygodniowe karty monitorowania obecności.
Sprawozdania z działalności świetlicy: półroczne i roczne.
Materiały dotyczące świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły.
§ 10

Postanowienia końcowe.
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy
na początku roku szkolnego.
2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej
u nauczycieli świetlicy.
3. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

Zatwierdził

