
 

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY 

Uczeń:  

 Przebywa w sali świetlicy tylko za zgodą i pod opieką wychowawcy.  

 Przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów. 

 Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.  

 Zgłasza  nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, 

nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw.  

 Słucha  i reaguje na prośby  i polecenia nauczyciela, nie przeszkadza nauczycielom w prowadzonych 

zajęciach, koleżankom i  kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić.  

 Szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich i wulgarnych słów, nikogo nie 

przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w 

sposób bezpieczny dla siebie i innych.  

 Konflikty rozwiązuje bez przemocy, w razie potrzeby zgłasza je nauczycielowi.  

  Dba o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i 

zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie.  

  Dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją własność, korzysta 

z zabawek, gier i klocków zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Naprawia  lub odkupuje celowo zniszczone  wyposażenie świetlicy lub własność innych.  

 Bierze aktywny udział w zajęciach i pracach na terenie świetlicy.   

 Może korzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych, bądź dodatkowych.  

 W przypadku złego samopoczucia informuje o tym wychowawcę świetlicy.  

 W czasie pobytu w świetlicy nie korzysta z telefonu komórkowego.  

 Kulturalnie spożywa posiłki przy stoliku. 

 Posiada obuwie na zmianę.  

 Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii: 

 Z sali zostają usunięte wszystkie pluszowe zabawki/ dywany/ przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji. 

 Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 
szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 W salach świetlicowych rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 
ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
 

Uczeń bezwzględnie przestrzega Zasad zachowania w świetlicy.  

 

 


