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skonczonych za.!ęciach l*Ł*3,,jnych rrczniowie odprawadzani są przłz naucz_sciela
d* śr.*i*tlic.y szk*lrrej_ gdzie przeb3. *ają do m*msat§ odjazdu *dr.v*zł lub cdbiaru F}rze.z
rodzica, pralĄ.neg* opiekuna lub *sabę do tego celrł xpcwaźłioną,
L-iczeń przychodząr._v d* ś*ietiicyzg}a*za się da naucz}."cieia świetlięv,
Ł.czeli il}a obowiąz*k ilfornrorłałria łrauczyc.ielal a§ystenta tauczyci*la ś*"ietlicy
o kazdorazalłym n&l§et krr:tkotnvĄm oddaleniu się.
Wyclradzi*ry ze świełiicyjedynie zazgodąnauezygie]a - opiekuna świetiicy.
Za umyśłne,wynikłe z ni*przestrze_qałria umór+, zniszcze*ie ptzęz dziełł*§przęłu,
zabar,vek i innyclł fzecą, rvcŁcdzącyeh r+, skład rvypcsaz**ia świetlic_y *dpcrviadają
rodzice,

ó, §zieci korzystające zó świeilic3l szliol*e_i niają cbctiązek szanorłąć i
7.
8,
9.

dbać

§ 1ł,,}po§azenię ś:ł.ietlicy,§zanujemy wseystkie przyb*ry, gry i zabawki,
§cmiolvie składająpo sobie gry i zahaą.ki. Klocki i gry planszow* segłagu,ią i irkładają

Jesteśmykultrłralni. UąrNamy zwrotów grzecmcści*wych,
Nie kr:ryez3my, ni* biegamy-.
i0. Nie ru§zamy cudzych rzeczy.
i 1. Ni* uzy\ł,a:T:y rvulgar_vz*łó*." nie pyskłlj*xy i nie Łałas:.ljer::y.
1?, Nie niszcz5.rły cłdzych prac.
i3. Pomagamy słabszym,
14. Zach*rłłjemy się tak, aby ni* sprawiać prz3.krcści kol*żank*ł*i ko}egom oraz xlł*Ł*rła\§cy,
15. Słuchamy polec*il i próśb nauczyciela.
16. Zachcxujemy ciszę,w- cz*,sie przez§aczollyfii §a laukę" aby aie prz**zkaćzac i**yrlr.
17. §tarannie odrabianr_v zadania domawe,
i8, Dbamy o b*zpieczenstwa własne i inłych
t9. Nie wypu§zczamy dzleci ze świetlicy na zadną prośbętelefoniczną ąni rv przl,padk*

infurrnacji sławn*j §a§l§_qo dziecka lub innej osoby,
i apiekułowie zobowiązani §ą do poił.łformawania nauczycie}a ś*,ietlicy
a odbiorze dziecka ze świetlicy.
21, Dzieci uczęszczają§e ila eaję*ia do ś,lłjetlicyszkolłrej nie nogą być odbiera§e przgz
csoby rriep*łrłoletnie.
3?, WychoĘ,awcy świetlicy ni* łdpowiadają za dziecko, Llóre samodzielnie *puściłoteren
szkcły w czasie kiedy powin*a przebyw,ac w świełlicyszk*ln*j,
23. lnforrrracje * zaclr*rvałiu ucztłią kt*ry z*g{aaa bezpie*z*ast:łu" zdr*rvi* i ą-siu Ł:*y*lr
uczestników śrvietlicacpiekun ś:*,i*tlicy przekaz*je ł*" fannie pisemnej rcdzicoił#
prawlsmu apiekuno*.i,
24, Li*zeń sprawiają*y trudlraści w1,,ch*wawcze, zagrazający bezpitczęństrtt i*::yrh dzieci
lnozę byc usur:ięty z listy łrczestniŁórł; śrvietli*y.Wnioseł s lrsunięeie dziecka
ze śltietlicyprzedstarvi* rłryclłowarł.ca świetlicyna posiedzeniu Rady Pedag*gi*zrrej.
Rada pcdejmuje stosowną rithwałę. Sd decyzji Rady Pedagogicznej nie ma ołiw*łania,
?5. W pracy z dziećmi rłychowawca świetlicy wspĘracuje z wychowaweami k]as, oraz
pedag*giem szk*lny* i psycŁclc_qiem.
26, Wychal§ał"yca klasy Tłl,sta:*iając oc§lłę z zacŁcvrania na k**ie* roku szktlnegc
uwzględnia apinię wycŁowawc5 świetlicylra temat kazdego dzięcka uczęszczającego
d* świetlicii,
27, Zajęłia świełlicawe.§ogą odbylł,ąg się w- ianym p**i*szczenił.r_ lra placu zabar*- lu-b
na boisku szk*lnyrc,
ż8, Obowiązkien: radziców }ub pra*.rłych opiekr:*o*, jest przestrzegałie g*dziri pracy
świetlicy od 1ż.30 do l5.30 i pu*ktualn*go odbi*rania dzieci p* skcńcz*n_sch zajęriacŁ,
29. W Ęr**}ęncie zapisu dzięcka d* śrsi*tiicy rcdzice zapclzrrają sie i akc.*ptują Regula*in
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