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PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

im. Ignacego Daszyńskiego 

 

                                                                                                                                                                                                       

załącznik do zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2020r. 

                                                                                                      w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy 

 

 

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu 

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

działalności szkoły. 

            Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole. 

  

I. Cele i zadania świetlicy.  

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce (zapewnienie im pomocy 

w odrabianiu lekcji, zadań domowych). 

3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

4. Organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych /zgodnie z planem pracy 

opiekuńczo – wychowawczej/. 

5. Integracja uczniów poprzez zabawę. 

6. Eliminowanie zaburzeń zachowania w zakresie podstawowym. 

7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, ładu i porządku w swoim otoczeniu. 

8. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

9. Kształtowanie szacunku dla rodziny i najbliższego otoczenia. 

10. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego uczniowi, dbałość o jego dobre 

samopoczucie. 

11. Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej. 

  

II. Organizacja pracy w świetlicy. 

1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

2. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. 

3. Nauczyciele świetlicy pracują według ustalonego grafiku. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2020&qplikid=4186#P4186A7
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4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-

wychowawczego. 

5. Do świetlicy szkolnej uczęszczają w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III oraz 

uczniowie klas IV-VIII (w uzasadnionych sytuacjach).  

6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia 

ucznia do świetlicy szkolnej, poprawnie wypełnionej przez rodziców (prawnych 

opiekunów) i złożonej w świetlicy szkolnej. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy 

szkolnej z klasy I – VIII należy składać do 10 września każdego roku celem właściwej 

organizacji pracy świetlicy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

7. O przyjęciu do świetlicy decyduje zespół nauczycieli - wychowawców świetlicy  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

8. Uczniowie powinni być odbierani ze świetlicy do godz. 17.00 przez rodziców 

/prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione przez nich. 

9. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a w drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

10. Na wypadek spóźnienia z przyczyn losowych należy powiadomić szkołę telefonicznie 

o zaistniałej sytuacji. 

11. Nauczyciel zezwala na samodzielny powrót ucznia do domu lub samodzielne wyjście 

poza teren szkoły, pod warunkiem otrzymania pisemnej dyspozycji rodzica /prawnego 

opiekuna/. 

12. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji. 

13. Rodzice /opiekunowie/ przyprowadzający uczniów lub odbierający ich NIE 

WCHODZĄ do świetlicy szkolnej. Strefa dla rodzica /opiekuna/ to przedsionek szkoły. 

Uczeń samodzielnie wchodzi na teren szkoły, a rodzic /opiekun/ potrzebę odebrania 

ucznia ze świetlicy zgłasza woźnej przy wejściu do szkoły.   

14. Należy ograniczyć przebywanie w świetlicy osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

przy zastosowaniu środków ochronnych. 

15. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

najlepiej z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

 

III. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

1. Organizowanie zajęć w atrakcyjnej dla uczniów formie np. gier i zabaw. 

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

3. Wdrażanie do samodzielności i społecznej aktywności. 

4. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce. 
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5. Organizowanie spacerów, zabaw na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych. 

6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

7. Wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę. 

8. Ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych, w których nie można zachować dystansu 

podczas realizacji zajęć. 

9. Dezynfekowanie i czyszczenie sprzętu i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć 

praktycznych. 

10. Rozmieszczenie środków do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

11. Odizolowanie ucznia w wyznaczonym miejscu w przypadku zaobserwowania u niego 

objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, a w szczególności 

gorączki, kaszlu i niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. 

 

IV. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej. 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Zorganizowanej opieki wychowawczej. 

2. Życzliwego traktowania. 

3. Poszanowania godności osobistej. 

4. Uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców. 

5. Zgłaszania własnych propozycji zabaw. 

6. Korzystania z wyposażenia świetlicy. 

7. Pomocy przy odrabianiu lekcji. 

8. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

 

Wychowanek jest zobowiązany do: 

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy, a uczniowie dojeżdżający także przestrzegania 

regulaminu dowożenia. 

2. Przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i świetlicy. 

3. Kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów. 

4. Współpracy w procesie wychowania. 

5. Pomagania młodszym kolegom. 

6. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy. 

7. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

8. Stosowania się do poleceń wychowawców, 
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9. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

10. Korzystania ze swoich przyborów i zabawek. 

11. Nie używania cudzych rzeczy, zabawek i przyborów. 

12. Zachowania dystansu od opiekuna, pracownika szkoły, wychowawcy lub innego 

ucznia. 

13. Mycia lub dezynfekowania rąk, by zachować bezpieczeństwo swoje i innych.  

14. Unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz ochrony podczas kichania i kaszlu. 

 

Nagrody przyznawane wychowankom: 

1. Pochwała nauczyciela - wychowawcy świetlicy. 

2. Pochwała wychowawcy klasy. 

3. Pochwała dyrektora szkoły. 

4. Dyplom. 

 

Kary stosowane za niewłaściwe zachowanie: 

1. Upomnienie nauczyciela - wychowawcy świetlicy. 

2. Upomnienie wychowawcy klasy. 

3. Upomnienie dyrektora szkoły. 

4. Powiadomienie rodziców. 

 

V. Pracownicy świetlicy. 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele - wychowawcy. 

2. Nauczyciele - wychowawcy podlegają dyrektorowi szkoły. 

3. Dyrektor określa zakres zadań nauczycielom-wychowawcom. 

 

VI. Dokumentacja świetlicy. 

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1. Dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych 

godzinach zajęć świetlicowych, wpisując godzinę wejścia i wyjścia ucznia. 

2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Karty zgłoszeń do świetlicy. 

4. Upoważnienia osób uprawnionych do odbioru ucznia. 

 


