
 
 

Wpisz tekst] 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym 

 

 
Zasady zachowania się uczniów w świetlicy szkolnej- kontrakt. 

 
 

 1. Do świetlicy przychodzimy regularnie, rano od razu po przyjeździe autobusu oraz bezpośrednio 

     po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

 2. Nie wchodzimy do świetlicy podczas przerw lekcyjnych. 

 3. Przychodzimy na zajęcia świetlicowe tylko z plecakiem, bez kurtek, w obuwiu przeznaczonym            

     do chodzenia w szkole. 

 4. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, szanujemy sprzęt będący na jej wyposażeniu, dbamy o  

     czystość osobistą i estetyczny wygląd. 

 5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie. 

 6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom. 

 7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich, dotrzymujemy danego słowa . 

 8. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam,                                     

     dzień dobry i do widzenia. 

 9. Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie. 

10. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić się z przegraną. 

11. Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów. 

12. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich  

      zainteresowań i uzdolnień, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i   

      zabaw na wolnym powietrzu. 

13. Usprawiedliwiamy swoje nieobecności i spóźnienia na zajęcia.  

14. Za zgodą nauczyciela możemy wyjść ze świetlicy do biblioteki , stołówki szkolnej. 

15. Do autobusu wychodzimy pod opieką osoby wyznaczonej do opieki na czas dojścia do niego. 

16. Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy wychowawcy,  

      wychodzić poza teren szkoły. 

17. Z zajęć świetlicowych mogą zwolnić nas rodzice lub pełnoletnie rodzeństwo. 

18. O wszelkich wyjazdach do domu prywatnym środkiem transportu należy powiadomić nauczyciela- 

      wychowawcę. Bez zgody rodziców nie możemy jechać do domu z rodzicami innych dzieci. 

19. W przypadku złego zachowania się ucznia na zajęciach nauczyciel-wychowawca powiadamia o  

      tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz wpisuje uwagę negatywną do  

      zeszytu wychowawcy znajdującego się w dzienniku klasowym. 

20. Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał  

      ustnych oraz pisemnych  do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły oraz wpisu  

      uwagi pozytywnej do zeszytu wychowawcy . 

21. Nauczyciel –wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz  

      udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych. 

23. Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności  

      nauczyciela-wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć . 


