Prawa i obowiązki
wychowanków świetlicy
I. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo do:
 opieki wychowawczej, opiekuoczej i dydaktycznej
 ochrony

przed

wszelkimi

formami

przemocy

fizycznej

i psychicznej
 zapewnienia

bezpiecznych

warunków

podczas

zajęd

organizowanych na terenie świetlicy i poza nią (spacery,
wycieczki)
 udziału w zajęciach, imprezach, wydarzeniach świetlicowych
 pomocy wychowawczej w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 pomocy w nauce
 życzliwego, podmiotowego traktowania
 otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnieo
 korzystania z pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier,
zabawek będących na wyposażeniu świetlicy
 poszanowania jego własności
 higienicznych warunków przebywania w świetlicy

II. Dziecko uczęszczające do świetlicy ma obowiązek:
 dbania o bezpieczeostwo swoje i innych
 przestrzegania

zasad

zachowania

zawartych

w

ABC

wychowanka świetlicy
 respektowania poleceo nauczyciela
 przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są
potrzebne do zajęd w danym dniu i ich przechowywania w
zamkniętym plecaku


odkładania swoich rzeczy w wyznaczonym miejscu w świetlicy

Pracownicy świetlicy nie odpowiadają za przedmioty
zagubione z powodu niespełnienia powyższych zasad

ABC wychowanka świetlicy
1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły
lub po skooczonych lekcjach.
2. Wchodząc do świetlicy, zgłaszam wychowawcy swoje przyjście.
3. Nie wychodzę ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjśd poza salę
świetlicową.
5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
8. Staram się cicho pracowad i bawid, aby nie przeszkadzad innym
uczniom.
9. Słucham uważnie poleceo nauczyciela.
10. Nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęd.
11. Dbam o porządek w sali.

12. Po skooczonej zabawie i po zajęciach porządkuję swoje
otoczenie.
13. Szanuję sprzęty będące na wyposażeniu świetlicy.
14. Szanuję swoją i cudzą własnośd.
15. Bez zgody właściciela nie ruszam jego rzeczy.
16. Dbam o higienę osobistą.
17. Gdy jem posiłek, siadam przy stoliku.
18. Nie korzystam z telefonu komórkowego bez zgody
wychowawcy.
19. Pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma, gry, zabawki będące
na wyposażeniu świetlicy

podaje mi na moją prośbę

wychowawca. Po skooczonej zabawie oddaję je wychowawcy.

