
REGULAMIN UCZESTNIKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14

im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Warszawie

„Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają"

1) Zaraz po skończonych zajęciach (po uporządkowaniu klasy) przechodzimy do sali świetlicowej.

2) Zajmujemy miejsce siedzące.

3) Wychowawca świetlicy sprawdza listę obecności, a uczniowie podczas jej sprawdzania zgłaszają
swoją obecność i mówią, w jakich zajęciach dodatkowych będą w danym dniu uczestniczyć.

4) Pierwsze 20-30 minut na świetlicy popołudniowej przeznaczone jest na sprawdzenie listy,
odrabianie lekcji, zjedzenie drugiego śniadania, itp. (wychodzenie na dwór możliwe będzie
dopiero po zakończeniu spraw organizacyjnych).

5) Na zajęcia dodatkowe wychodzimy z sali świetlicy pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia dodatkowe za wiedzą wychowawcy świetlicy.

6) Po zajęciach dodatkowych schodzimy do świetlicy pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
dodatkowe.

7) Uczniowie odebrani przez rodziców/opiekunów zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy
(i dopilnowują, żeby rodzic/prawny opiekun złożył podpis w karcie w celu potwierdzenia odbioru
dziecka ze świetlicy).

8) Zgłaszamy nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzimy z sali świetlicowej
bez pozwolenia nauczyciela.

9) Słuchamy uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staramy się jak najlepiej je wykonywać.

10) Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładziemy w wyznaczonym miejscu. Po
zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.

11) Szanujemy gry i sprzęt do zabaw, korzystamy z nich za zgodą nauczyciela oraz zgodnie z ich
przeznaczeniem.

12) Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się. Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny
dla siebie i innych.

13) W czasie przeznaczonym na naukę zachowujemy ciszę, aby nie przeszkadzać innym.

14) Prace domowe odrabiamy starannie.

15) Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy - nie używamy przemocy, brzydkich słów, nikogo nie
przezywamy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy, nie odsuwamy od grupy.

16) Jeżeli zrobimy komuś krzywdę lub przykrość staramy się naprawić szkodę.

17) W świetlicy nie gramy na telefonach komórkowych, smartfonach oraz na innych grach
elektronicznych przyniesionych z domu.


