REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
(wyciąg ze Statutu szkoły)

§ 79.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (opiekunów prawnych), szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, w których liczebność jednej nie
powinna przekraczać 25 uczniów.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne jako forma działalności opiekuńczo
– wychowawczej szkoły.
§ 80.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki
własnej i rekreacji.
§ 81.
Do form pracy świetlicy należy w szczególności :
1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
2. organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;
3. rozwijanie zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym
zakresie;
4. organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury.
§ 82.
Świetlica prowadzi zajęcia w godzinach ustalonych w corocznym planie organizacji
pracy Szkoły. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców
i tygodniowego rozkładu zajęć.
§ 83.
1. Za organizację pracy wychowawczej świetlicy odpowiedzialny jest wicedyrektor
szkoły.
§ 83a.
Obowiązki nauczyciela- wychowawcy świetlicy.
1. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka, o jego prawidłowy rozwój fizyczny
przez:
a) prowadzenie zajęć ruchowych;
b) organizowanie wycieczek i spacerów;

c) wyrabianie nawyków higienicznych, czystości osobistej oraz dbałość
o sprzęt.
2. Wyrabianie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka przez:
a) wypowiadanie się dziecka przez formy teatralne i muzyczne;
b) udostępnianie dzieciom dorobku kulturalnego własnego narodu.
3. Przyzwyczajanie dzieci do systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań
domowych.
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań przez:
a) prowadzenie różnorodnych form zajęć świetlicowych (teatralnych, czytelniczych,
umuzykalniających, plastycznych);
b) zakładanie kącików zainteresowań;
c) organizowanie różnorodnych konkursów.
2. Współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami oraz
pedagogiem szkolnym w celu bliższego poznania dzieci przebywających w
świetlicy.
§ 84.
1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w
szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i
wychowawczo niewydolnych, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych.
2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, który w „Karcie
zgłoszenia do świetlicy” określa:
a) czas pobytu dziecka w świetlicy;
b) osobę upoważnioną do odbierania dziecka ze
świetlicy, aby zapewnić
bezpieczeństwo w drodze do szkoły;
c) sposób kontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami.
3. Kwalifikacji
przyjmowania
uczniów
do
świetlicy
dokonuje
komisja
w składzie: wicedyrektor szkoły, nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny.
4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do
świetlicy przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników
świetlicy.
§ 85.
1. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych
opiekunów) osobiście.
2. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia
określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala
się na samodzielny powrót do domu.
3. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci ze świetlicy do czasu określającego
koniec pracy świetlicy.

§ 86.
Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki, rodzaje kar i nagród.
Każde dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania
określonych zasad:
 Kulturalnego zachowania się w czasie zajęć i podczas odpoczynku.
 Rozwiązywania konfliktowych sytuacji po koleżeńsku, bez agresji i przemocy.
 Aktywnego uczestniczenia we wspólnych zabawach i zajęciach.
 Opiekowania się młodszymi kolegami.
 Dbania o czystość i higienę osobistą.
 Szanowania sprzętu, gier i zabawek.
 Troszczenia się o estetyczny wygląd pomieszczenia.
 Pozostawiania tornistrów w przeznaczonym do tego celu miejscu.
 Nie opuszczania świetlicy bez zezwolenia wychowawców.
 Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na podwórku.
 Wykonywania poleceń i próśb wychowawcy.
Nagrody:
 Pochwała wychowawcy.
 Nagroda rzeczowa.
 Dyplom.
Kary:
 Upomnienie wychowawcy.
 Uwaga wpisana do zeszytu.
 Słowna skarga do rodziców.
 Podpisanie kontraktu.
 Zawieszenie prawa do uczęszczania do świetlicy.
 Skreślenie z listy za rażące naruszenie regulaminu świetlicy.

Każdego ucznia witamy serdecznie, prosząc o przestrzeganie naszego
regulaminu, aby nasz wspólny pobyt w świetlicy był zawsze miły, ciekawy, pełen
zadowolenia, zarówno dla wychowanków jak i wychowawców.

