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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

1 września 2020 

 

1. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

uwzględniający cele i zadania szkoły, w tym Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny, Program Szkoła Promująca Zdrowie, Program realizacji doradztwa 

zawodowego, plan pracy szkoły w danym roku. 

2. Plan pracy świetlicy opracowują wychowawcy świetlicy. 

3. Świetlica jest czynna w godzinach 7:00–8:00, 11:30–16:30. 

4. W zależności od liczby dzieci, w poszczególnych godzinach zajęcia odbywają się w 1, 2 

lub 3 grupach. 

5. Rodzice zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez wypełnienie Karty 

zgłoszenia udziału w zajęciach świetlicy szkolnej, przekazanie do sekretariatu szkoły 

w formie elektronicznej lub papierowej. Karta jest opublikowana na stronie internetowej 

szkoły, do pobrania w sekretariacie szkoły. 

6. Dziecko ze świetlicy może być odebrane przez rodziców lub przez wyznaczone osoby 

wpisane w karcie zgłoszenia. 

7. Dziecko, które samodzielnie idzie do domu, opuszcza świetlicę o godzinie wpisanej 

w karcie zgłoszenia. Jeśli dziecko ma w danym dniu wcześniej opuścić świetlicę to rodzice 

są zobowiązani o tym fakcie poinformować wychowawcę w świetlicy (np. poprzez dziennik 

elektroniczny, wpis w zeszycie do korespondencji). 

8. Uczeń jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, przestrzegania zasad współżycia 

w grupie, respektowania poleceń wychowawcy świetlicy, zgłaszania wychowawcy 

każdego wyjścia ze świetlicy, dbałości o rzeczy własne i porządek w sali. 

9. Uczestniczy zajęć świetlicowych, rodzice odbierający dzieci ze świetlicy są zobowiązani 

przestrzegać Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu. 

10. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy nie wchodzą do sal, w których odbywają się 

zajęcia.  

11. Sale w świetlicy są wietrzone, co najmniej raz na godzinę. 

12. Zaleca się częste spędzanie czasu na świeżym powietrzu, jednak nie podczas przerw 

klas 4–8.  

13. W salach świetlicowych nie ma zabawek, klocków, puzli, itp. 
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14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły, na zajęcia świetlicowe niepotrzebnych 

przedmiotów.  

15. W świetlicy uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. Należy ograniczyć gry i zabawy kontaktowe. 

17. W salach, których odbywają się zajęcia świetlicowe środki do dezynfekcji są umieszczone 

w miejscach zapewniających łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

W salach dzieci mogą umyć ręce lub zdezynfekować. 

18. Wychowawca świetlicy zwraca szczególną uwagę na przestrzegane zasad higieny, aby 

dzieci myły ręce mydłem lub dezynfekowały, szczególnie po przyjściu do szkoły/świetlicy, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, 

stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

19. Wychowawca świetlicy zwraca uwagę na utrzymanie przez wychowanków porządku 

w salach.  

20. Regulamin może być modyfikowany. 

 


