
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

1. Słuchamy i wykonujemy polecenia nauczycieli. 

2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody nauczyciela i jesteśmy 

zawsze w zasięgu jego wzroku podczas zabaw na podwórku szkolnym.         

3. Każdy zapisany i uczęszczający do świetlicy szkolnej uczeń bierze 

udział w świetlicowym konkursie aktywności zdobywając „+” za 

poprawne i „-” za naganne zachowanie. Poszczególne punkty, za 

które można zdobywać „+” i „-”  znajdują się wywieszone  

w widocznym miejscu w głównych salach świetlicy szkolnej.      

4. Każdy uczeń zapisany i uczęszczający do świetlicy szkolnej wie, że 

pozytywne jak i negatywne zachowania mogą skutkować informacją 

przekazaną wychowawcy, rodzicom lub prawnym opiekunom w 

kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie. 

5. W świetlicy szkolnej używamy form grzecznościowych, nie 

używamy wulgarnych słów. 

6. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych. 

7. Nie stosujemy przemocy wobec innych. 

8. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie 

dialogu, kompromisu, wzajemnych ustępstw. 

9. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów  

i koleżanek. 

10. Pomagamy młodszym i słabszym. 

11. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca 

wypowiedzi. 

12. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje  

i zachowujemy ciszę. 

13. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych. 

14. Szanujemy cudzą i swoją własność. 

15. Szanujemy mienie świetlicowe. 

16. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy – po skończonych zajęciach 

lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy 

na wyznaczone miejsce, sprzątamy swoje prywatne rzeczy i materiały 

z których korzystaliśmy.           



17. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów przebywających  

w świetlicy – przerywamy zabawy mogące według nauczyciela 

skutkować jakimkolwiek niebezpieczeństwem, zwracamy uwagę na 

niebezpieczne zachowania naszych kolegów, zgłaszamy je 

nauczycielom.  

18. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej nie korzystamy z telefonów 

komórkowych ani innych rejestratorów dźwięku i obrazu. Jeżeli z jakiś 

powodów rodzic wyraża zgodę na noszenie tego typu urządzeń do 

szkoły powinny być one schowane do plecaka a dźwięk powinien być 

wyłączony.                                              

19. Sami pilnujemy przedmiotów prywatnych, wartościowych, za ich 

ewentualną utratę nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.  

20. Jemy kanapki, jogurty, etc., pijemy tylko przy stolikach. 

21. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.      

22. Materiały zakupione do świetlicy szkolnej służą i mogą być przez 

ucznia wykorzystywane tylko w czasie jego pobytu w świetlicy szkolnej 

–  nie zabieramy kartek, kolorowanek, książek, przyborów 

piśmienniczych, gier, zabawek i innych rzeczy znajdujących się w 

salach świetlicy szkolnej do domu.                                                      

23. Szanujemy mienie i respektujemy zasady jakie obowiązują w 

salach adaptowanych w godzinach największego obłożenia na sale 

świetlicy.                                                                                              

24. Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich nauczycieli pełniących 

dyżur w świetlicy szkolnej lub gościnnie się w niej pojawiających jak 

również z szacunkiem traktujemy personel niepedagogiczny i każdą 

dorosłą osobę przebywającą w świetlicy szkolnej.                

25. Dbamy o higienę własną i otoczenia poprzez stosowania się do 

ogólnie przyjętych norm i zasad higieny: m.in. nie siedzimy na 

stolikach, myjemy ręce po skorzystaniu z toalety etc. 

 

Na dźwięk terkotki, dzwoneczka itp. uczniowie milkną:    

   

Nauczyciel mówi, uczniowie słuchają!  


