
REGULAMIN 

ŚWIETLICY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. gen. Władysława Sikorskiego 

w ŁASZCZOWIE 

 

Świetlica jest integralną częścią  Publicznej Szkoły Podstawowej im gen Wł. Sikorskiego  

w Łaszczowie.  

Ze świetlicy korzystają uczniowie: 

a/ dojeżdżający do szkoły, 

b/ których, rodzice pracujący zawodowo, nie mogą zapewnić opieki przed i po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

Do zadań świetlicy należy: 

a/ zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po zakończeniu zajęć, 

b/  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,  

c/ organizowanie gier i zabaw świetlicowych, 

d/ tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

e/ kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

f/ współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy, 

g/ organizowanie zajęć dla uczniów podczas zajęć doraźnych. 



ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO 

W ŚWIETLICY W CZASIE PANDEMII 

 

- W trakcie zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz 

na godzinę; środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

 

- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed 

posiłkiem i po powrocie ze świeżego powietrza. 

 

- Ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania (unikanie dotykania oczu, nosa i ust). 

 

- Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy, nie mogą mieć zabawek, pluszaków 

itp., posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.  

 

- Uczniowie mogą korzystać z gier planszowych tylko za zgodą wychowawcy świetlicy. 

 

- Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe powinni pozostawać w kontakcie  

ze świetlicą i niezwłocznie odbierać telefon podany w karcie zgłoszenia. 

 

- Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy przez prawnych opiekunów lub osoby  

przez nich wskazane musi odbywać się z uwzględnieniem zasad sanitarnych – dezynfekcja rąk 

po wejściu do szkoły, maseczki. 

 

- Jeżeli u dziecka, które przebywa w świetlicy, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, 

dziecko niezwłocznie zostaje odizolowane od grupy przez wyznaczonego przez dyrektora 

pracownika, oczekuje pod jego opieką na rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY  

Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych z zachowaniem dystansu społecznego. 

Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w godz. 700-1600. 

Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy. 

Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.     

 

WYCHOWANKOWIE  

Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy zobowiązanymi do: 

- przestrzegania zasad kultury osobistej, 

- pomagania uczniom młodszym, 

- dbałości o ład i porządek, poszanowanie sprzętu. 

 

 DOKUMENTACJA  

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

- roczny plan pracy, 

- dziennik zajęć świetlicowych.  

 

 

 

 


