REGULAMIN ŚWIETLICY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RADOMIU
(Regulamin Świetlicy może ulec modyfikacji)
Aktualizacja 14.09.2020

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 dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach poprzez naukę
i zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej,
wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe
w pomieszczeniu i na boisku szkolnym.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie
różnego typu zajęć.
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania i organizowania sobie czasu
wolnego.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także
pedagogiem szkolnym i logopedą, celem rozwiązywania napotkanych
trudności wychowawczych.

II. Ogólne założenia organizacyjne świetlicy szkolnej
1. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany
jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.
Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych
do odbierania dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona
wychowawcy świetlicy w formie pisemnej.
2. Wszystkie jednorazowe upoważnienia rodzic wpisuje w dzienniczku ucznia
lub zgłasza telefonicznie.
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3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się
i akceptują Regulamin Świetlicy.
4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 6.30 – 17.00
5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku
zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic ma
obowiązek niezwłocznie zawiadomić wychowawcę świetlicy.
6. Za rzeczy przynoszone przez dzieci świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
7. W świetlicy nie można korzystać z telefonów komórkowych.
8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego okresową i roczną ocenę
z zachowania. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania,
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka
uczęszczającego do świetlicy.
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają prawo do:
 korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji
i pokonywaniu trudności w nauce,
 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.
 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ograniczony jest dostęp do
korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego
i sprzętu audiowizualnego.
2. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do:
 nienagannego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców
i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego
wychowania oraz stosowania się do aktualnych zasad bezpieczeństwa,
 zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
 słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,
 dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy, zachowania
porządku w trakcie i po zakończonych zajęciach,
 poszanowania sprzętu świetlicy,
 zostawiania
tornistrów,
ubrania
wierzchniego
oraz
obuwia
w wyznaczonym miejscu,
 informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu
oraz wyjściu z pomieszczenia świetlicy.
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III. Założenia organizacyjne w sytuacji epidemiologicznej dotyczącej
COVID 19
1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności mogą uczęszczać: Uczniowie
oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3, których obydwoje rodzice pracują
oraz nie mają starszego rodzeństwa, które mogłoby ich odebrać (według
oświadczenia w karcie zgłoszeń).
W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę rodziców o przyjęciu ucznia na
świetlicę decyduje dyrektor szkoły.
2. W świetlicy obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
 przyprowadzenie dziecka do świetlicy - dziecko wchodzi do szkoły, udaje
się do szatni, zmienia obuwie, zostawia okrycie wierzchnie i udaje się do
świetlicy szkolnej; przez pierwszy miesiąc tzn. we wrześniu
rodzic/opiekun kl. 0-1 może wejść z dzieckiem do szatni,
 zabieranie dziecka ze świetlicy szkolnej - rodzic/opiekun wchodzi do
szkoły wejściem od strony placu zabaw lub od strony szatni, następnie
udaje się na górę do świetlicy, zatrzymuje się przy furtce (nie wchodzi do
sal świetlicowych) i zgłasza nauczycielowi odbiór dziecka, następnie
schodzą do szatni; przez pierwszy miesiąc tzn. we wrześniu
rodzic/opiekun kl. 0-1 może zejść z dzieckiem do szatni,
 zasady pobytu w świetlicy:
- przed wejściem do świetlicy dziecko dezynfekuje ręce pod nadzorem
wychowawcy świetlicy,
- zajmuje wyznaczone miejsce w celu zachowania dystansu,
- uczniowie nie przynoszą swoich zabawek, a osobistych przyborów
szkolnych nie pożyczają sobie nawzajem,
- dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad higieny: częste mycie
rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa
i ust,
- dziecko w drodze na świetlicę i opuszczając świetlicę przechodząc
korytarzami szkoły- poruszając się tak zwanymi „częściami wspólnymi”
osłania usta i nos maseczką,
- świetlica będzie wietrzona co godzinę oraz po dezynfekcji.
3. Uczniowie przebywający w świetlicy będą w miarę możliwości dzieleni na
grupy, a zajęcia dla grup będą prowadzone w różnych salach.
4. Jeśli warunki atmosferyczne będą korzystne, zajęcia prowadzone będą na
powietrzu.
5. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczonymi
warunkami lokalowymi, rodzice proszeni są o pozostawianie
dzieci
w świetlicy na jak najkrótszy czas.
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6. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie
telefonicznej, lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
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