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1. Uczniowie powinni przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się.

Należy być grzecznym i uprzejmym wobec nauczycieli, opiekunów oraz
koleżanek i kolegów. Należy używać zwrotów: proszę, dziękuję,
przepraszam.
2. Każdy uczeń musi zgłaszać nauczycielowi swoje przyjście i wyjście.

Nie wolno wychodzić z sali bez pozwolenia nauczyciela, oddalać się od
grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
3. Po przyjściu do świetlicy plecaki i ubrania odkładamy w jedno,

wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
4. Uczniowie, którzy jedzą w szkole obiad idą z nauczycielem do stołówki.

Przed każdym posiłkiem myjemy ręce.
5. Najpierw praca, potem zabawa - po przyjściu do świetlicy uczniowie z

pomocą nauczycieli zajmują się odrabianiem zadań domowych.
6. Uczeń powinien słuchać uważnie próśb i poleceń nauczyciela, starać się

jak najlepiej wykonać swoje zadania, nie przeszkadzać nauczycielom i
innym dzieciom w pracy i zabawie, starać się cicho bawić i pracować.
7. Szanujemy się nawzajem, nie wolno nikomu dokuczać, wyśmiewać,

używać przemocy, popychać, uderzać, używać brzydkich słów itp.
8. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się, pracujemy i uczymy

się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
9. Dbamy o wspólną i cudzą własność – nie wolno niszczyć zabawek ani

zabierać czyjejś własności.
10. Wszyscy dbamy o porządek w sali - po skończonej zabawie odkładamy

zabawki na swoje miejsce.

11. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz gry w piłkę.

Gry mogą odbywać się tylko na boisku szkolnym lub na sali
gimnastycznej pod opieką nauczyciela.
12. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

Jeżeli uczeń chce zadzwonić do Rodziców zgłasza się do nauczyciela.
13. Każdy uczeń powinien brać aktywny udział w zajęciach, imprezach,

konkursach i uroczystościach organizowanych w świetlicy.
14. Za pozytywne zachowanie, aktywny udział w zajęciach uczeń otrzymuje

pozytywne uwagi do dzienniczka, które będą uwzględniane przy
wystawianiu oceny z zachowania.
15. Uczeń, który wyraźnie łamie regulamin świetlicy otrzymuje pisemne

upomnienie w dzienniczku do wglądu dla Rodziców i wychowawcy.
Za dwukrotne pisemne upomnienie kierowany jest wniosek do Rady
Pedagogicznej o obniżenie oceny z zachowania w danym roku szkolnym.
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