
           Regulamin świetlicy szkolnej 

  w   Publicznej Szkole Podstawowej nr 22 

 z   Oddziałami Integracyjnymi 

      im. Mikołaja Reja w Radomiu 

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej 
 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

       Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:  

1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lub po lekcjach oraz w czasie 

wynikającym z bieżących potrzeb szkoły. 

2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej                      

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania  u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu 

i środowisku lokalnym) i patriotycznej. 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem                                  

i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 

 
 

II. Założenia organizacyjne 
 

1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie PSP nr 22 ( klas III gimnazjum oraz 

klasy I, IV i V ). 

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z 

powodu nieobecności nauczyciela, czekający na realizację zajęć lekcyjnych, a także 

uczniowie zwolnieni z zajęć religii, wdż (w tym z zajęć wynikających  z podziału na grupy). 

3. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w dni,w których odbywają się 

zajęcia w godzinach: 

               rano  6:30  -  8:00 

               po południu  12.15 – 16.30 

        Pomiędzy godziną 8.00 - 12.15 w zależności od potrzeb szkoły.           

4. Podstawą zapisu ucznia do świetlicy jest tzw. pisema karta zgłoszenia. 

 



5. Uczeń przychodzący do świetlicy zapisuje się na listę obecności, wychodzący zgłasza fakt 

wychowawcy świetlicy. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które przyszło do 

szkoły, jest wpisane na listę wg karty zgłoszenia, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

7. Dziecko odebrane ze świetlicy nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

8. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy, w przypadku braku 

kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod 

opiekę odpowiednim organom – policji i umieszczone w Policyjnej Izbie Dziecka. 

9. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko za 

zgodą nauczyciela. 

III. Zasady naboru do świetlicy szkolnej (załącznik nr 1) 

IV. Warunki korzystania ze świetlicy 

Wychowankowie powinni: 

1. Kulturalnie zachowywać się podczas zajęć świetlicowych. 

2. Uczestniczyć w zajęciach, gdy wynikają one z planu zajęć, są przed lub po lekcjach. 

3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd świetlicy. 

4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

5. Wypełniać polecenia nauczycieli świetlicy. 
 

 

V. Nagrody i kary wobec wychowanków 

 

1.      Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub klasy. 

2.      Upomnienie przez wychowawcę świetlicy. 

3.      Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 4.      Nagana udzielona przez dyrektora szkoły. 
 5.      Niepożądane zachowania będą karane obniżeniem oceny z zachowania. 

 6.     Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy po 

konsultacji z wychowawcą klasy będą nagradzane podwyższeniem oceny z zachowania. 
 

Uwaga! 
 

 Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - 

wychowawcy świetlicy. 
 

 Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty 

i rzeczy przyniesione z domu. 

 



 

 


