
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 97  

IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W WARSZAWIE  

w oparciu o wytyczne MEN, GIS, MZ  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 97 w Warszawie, którzy 

muszą dłużej przebywać w szkole. 

2.Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. W przypadku zachorowania lub zaobserwowania przez wychowawcę u ucznia objawów 

mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel) dziecko umieszcza się w izolatce, gdzie czeka na rodzica/opiekuna. Rodzice/prawni 

opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4.Podczas pobytu w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy niezwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, wietrzenie sal nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania 

szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczo - profilaktycznym. 

6.Świetlica ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, rodzicami oraz 

nauczycielami specjalistami. 

7.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy. 

8. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 

9. Świetlica dysponuje pomieszczeniem wskazanym przez dyrektora szkoły. 

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 

uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki.   

11.Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy 

informację o aktualnym miejscu pobytu. 

12. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

13. Każdy uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, 

konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

14. Wpłaty na rzecz świetlicy są dobrowolne.  



 

§ 2 

Cele i zadania 

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki 

wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do 

nauki własnej i rekreacji. 

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  

1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej 

2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

3. organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań, uzdolnień 

4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego 

5. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia 

6. współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze 

specjalistami zatrudnionymi w szkole (psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny 

i logopeda) 

§ 3 

Organizacja pracy w świetlicy 

 

1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 700 do godziny 1730. Rodzice zobowiązani są do 

punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły. Świetlica nie zapewnia opieki 

podczas zebrań i dni otwartych. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie Kart Zgłoszeń 

składanych przez rodziców (opiekunów). 

4. Zapisy do świetlicy odbywają się od pierwszego dnia roku szkolnego. 

5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Kierownik świetlicy na 

podstawie kart zgłoszeń. 

6.Rodzice zobowiązani są pisemnie powiadomić wychowawców o każdorazowej zmianie 

adresu, nr telefonu lub osób wskazanych do odbioru dziecka. 

7. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, których rodzice/prawni 
opiekunowie pracują. 
8. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania 

na lekcje religii, wdż., które odbywają się między zajęciami. Rodzice tych uczniów również 

składają Kartę Zgłoszenia dziecka do świetlicy. 



9. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego 

nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków. 

10. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, 

czytelnicze, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 

11. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 

12. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez 

wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach 

czasowych. 

13. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków 

zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody 

i dostępności pomieszczeń szkoły. 

14. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu 

są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. 

15. Zajęcia zorganizowane tematycznie zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają się 

z uwzględnieniem planu zajęć edukacyjnych uczniów oraz przerw na posiłki. Jednostka zajęć 

jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci. 

§ 4 

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 

 

1.Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej ma prawo do: 

a) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, 

b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie 

świetlicy i poza nią, 

c) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, 

d) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

e) pomocy w nauce, 

f) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

g) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, 

h) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, 

zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy. W okresie trwania 

epidemii Covid-19 uczniowie będą mogli korzystać z ww. pomocy w bardzo 

ograniczonym stopniu. 

i) poszanowania swojej własności, 

j) higienicznych warunków przebywania w świetlicy, 

k) korzystania z szatni oddziałowych również podczas pobytu w świetlicy, 

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do: 

a) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy 

b) zgłoszenia swojego przyjścia i każdorazowego wyjścia ze świetlicy wychowawcy. 

c) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 



d) przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych 

zawartych w "Kodeksie wychowanka świetlicy" 

e) respektowania poleceń nauczyciela 

f) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne 

do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, 

torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce 

w świetlicy. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Opiekunowie powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcja) przyborów znajdujących się w plecaku 

ucznia. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu niespełniania 

powyższych zasad. 

§ 5  

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy 

 

1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 97 w Warszawie mają prawo 

zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole. 

2.Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować 

z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy. 

3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu 

dziecka w świetlicy. 

4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie 

bezpośredniej rozmowy, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem 

wychowawcy lub informacji przesłanej za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie 

przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru 

dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu 

świetlicy. 

6. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zajęciach 

pozalekcyjnych dziecka (także o zmianach np. godziny zajęć). 

7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; 

przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 700 i odebrania do 

godz. 1730. 

8. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy. 

 

§ 6 

Nagrody i kary 

 

1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może 

otrzymać nagrodę. 



2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział 

w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, 

kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące 

pozytywnym przykładem dla innych. 

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych 

członków społeczności szkolnej. 

4. Nagrody: 

a) wyróżnienie - pochwała wobec grupy 

b) pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy 

c) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom) 

d) pochwała pisemna w dzienniczku ucznia 

e) dyplom 

f) nagroda rzeczowa 

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "Kodeksu wychowanka świetlicy" i zasad 

dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się 

kary. 

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów 

czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów 

świetlicowych. 

7. Kary: 

a) upomnienie ustne na forum grupy 

b) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów) 

c) uwaga pisemna w dzienniku elektronicznym 

d) uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy 

e) wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania 

f) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły 

g) czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy 

h) skreślenie z listy wychowanków świetlicy szkolnej 

 

§ 7 

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy 

 

1. Wychowawca w świetlicy szkolnej: 

a) Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy 

b) Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci 

c) Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość 

udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań 

d) Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy 



e) Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, 

sprawozdań z działalności świetlicy 

f) Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, 

prowadzi zajęcia z dziećmi 

g) Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy 

h) Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy 

i) Przestrzega dyscypliny pracy 

j) Sumiennie wypełnia obowiązki 

k) Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje 

ich przestrzeganie 

l) Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy 

m) Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym 

2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

dyrektora, wicedyrektora i kierownika świetlicy oraz właściwych placówek i instytucji 

oświatowych. 

3. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu 

uczniów. 

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców/opiekunów o problemach mających 

miejsce podczas zajęć w świetlicy. 

5. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne 

sprawozdania ze swojej działalności. 

6. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, terapeutą pedagogicznym, logopedą i Radą 

Pedagogiczną. 

§ 8 

Powierzanie opiece i odbieranie 

 

1.  Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same 

przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Nie podlega opiece dziecko przebywające w szkole przed godzina 700 a także dziecko, które 

nie dotrze do świetlicy. 

3. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

4. Rodzice nie mają możliwości ustnego lub telefonicznego upoważnienia do odbioru dziecka 

ze świetlicy ani polecenia samodzielnego powrotu do domu.  

5.  Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku 

odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze 

świetlicy. 

6.  Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 



7.  Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów). Jeśli jest to informacja w dzienniczku, to wychowawca ma obowiązek ją 

skserować i przechować w dokumentacji świetlicy. Za dziecko, które za pisemną zgodą 

rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną 

odpowiada rodzic (opiekun), czyli osoba wyrażająca zgodę. 

8.  W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest 

pisemne upoważnienie. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy powinna 

posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie wychowawcy świetlicy okazać go. 

9. Dzieci siedmioletnie mogą być odbierane przez osoby, które maja zdolność do czynności 

prawnych (w myśl Kodeksu Cywilnego osoby powyżej 13 lat). 

10. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają 

zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze 

szkoły do domu. 

11. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi 

ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko, datę oraz 

czytelny podpis rodzica (opiekuna). 

12. Zgoda rodziców na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest na pisemny wniosek 

rodziców udzielana dzieciom, które ukończyły 7 lat. Upoważnienie musi zawierać: datę, 

konkretną godzinę wyjścia, określenie, czy upoważnienie jest jednorazowe, czy dotyczy 

dłuższego okresu czasu oraz datę i czytelny podpis rodzica. Rodzic składa pisemne 

oświadczenie, że przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

13. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić 

świetlicy.  

14. Życzenie jednego z rodziców, opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na 

podstawie prawomocnego orzeczenia sadu. Kopię tego dokumentu przechowuje się wraz 

z Kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

15. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających. W takiej sytuacji powiadamiany jest inny członek rodziny. 

16. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcje drów oddechowych. 

17. Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania na terenie szkoły obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki 

ochrony osobistej: osłona ust i nosa, dezynfekcja rak lub noszenie rękawiczek 

jednorazowych). 

18. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

zachowując zasady: 

a. - jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi 



b. - dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m 

c. - dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m 

§ 9 

Sytuacje wyjątkowe 

 

1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt 

pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia. 

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi. 

3. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 1730 wychowawca podejmuje następujące 

działania: 

a) Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku 

b) Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do 

odbioru dziecka 

c) Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami 

(opiekunami) lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję 

szkoły, a następnie policję 

d) Sporządza notatkę służbową na temat zdarzenia i podjętych działań. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona 

zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy: 

a. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

b. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku 

odmowy powiadomić policję lub straż miejską 

c. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę 

upoważnioną 

d. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub 

straż miejską 

e. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową na temat zaistniałego zdarzenia  

i podjętych działań. 

§ 10 

Dokumentacja świetlicy 

 

Dokumentacja świetlicy to: 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Dzienniki zajęć świetlicy. 

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 

6. Listy obecności w świetlicy szkolnej. 



7.Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

 

§ 11 

Wyposażenie świetlicy 

 

1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy, służy zarówno pracownikom jak i dzieciom. 

4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności 

świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie 

miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny. 

5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy. 

6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości 

o mienie szkolne. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy. 

2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły. 

3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, bibliotece szkolnej i na 

stronie internetowej Szkoły oraz jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy. 

4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego 

regulaminu. 

5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują 

wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji, kierownik świetlicy lub dyrektor albo 

wicedyrektor szkoły. 

 

  

 



KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY 
wszyscy znają i pilnie go przestrzegają 

 
 
1. Zawsze zgłaszam wychowawcy każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej 
bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym, ze 
względu na moje bezpieczeństwo. 

 
2. Zachowuję się kulturalnie – szanuję innych, nikomu nie dokuczam, nie używam przemocy, 
brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam i nie wyśmiewam, bo nie chce, żeby mnie tak 
traktowano. 

 
3. Jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów – używam zwrotów 
grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. 

 
4. Słucham uważnie próśb i poleceń wychowawców i staram się jak najlepiej je wykonywać. 

 
5. Biorę aktywny udział w zajęciach proponowanych przez wychowawców, ponieważ chcę umieć 
i wiedzieć coraz więcej. 
 
6. Nie przeszkadzam wychowawcom w prowadzeniu zajęć, a koleżankom i kolegom w pracy 
i zabawie. 
 
7. Dbam o porządek w miejscu pracy i zabawy - tornistry, książki, gry i zabawki kładę 
w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie. 
 
8. Mogę bawić się we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji 
niebezpiecznych. 
 
9. Staram się nie psuć i nie marnować tego, co znajduje się w świetlicy, bo wiem, że stanowi to 
wspólną własność. Szanuję swoją i cudzą własność. 
 
10. Pamiętam, żeby nie hałasować, ponieważ hałas źle wpływa na moje zdrowie i otoczenie. 
 
11. W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie, zwracam się o pomoc do wychowawcy, 
uznając jego głos za decydujący. 
 
12. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. 

 
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń wychowawców oraz za zachowania stwarzające 
zagrożenie dla innych dzieci, mogę zostać przeniesiony do innej grupy, ukarany pisemną uwagą lub 
zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy. 

 


