BHP NA TERENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uczeń ma obowiązek:
1. Zachowania się na terenie świetlicy i poza nią w sposób odpowiedzialny:
a) postępować zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej – dbać o honor, dobre imię
i poszanowanie tradycji,
b) odnosić zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu
wartości domu rodzinnego a także naszego kręgu kulturowego,
c) w przypadku gdy zdarzy mu się niewłaściwe zachowanie potrafi przyznać się do
popełnienia błędu i poddać to zachowanie krytycznej refleksji,
d) dba

o

wygląd,

higienę

osobistą

i

zdrowie

unikając

zagrożeń

związanych

z uzależnieniami,
e) chętnie współpracuje z innymi na terenie świetlicy szkolnej i poza nią realizując
wspólne zadania.
2. Unikać stosowania przemocy, poszukiwać przyjaznych sposobów rozwiązywania
sporów.
3. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.
4. Zachować dyskrecję wobec spraw osobistych innych uczniów i osób dorosłych.
5. Informować nauczycieli (personel medyczny) o wszystkich urazach czy wypadkach.
6. Dbać o ład, porządek pomieszczeniach oraz wyposażenie techniczne świetlicy.
7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza
zwalczania przejawów wulgarności i brutalności.
8. Dbać o zdrowie swoje i swoich kolegów, unikać nałogów.
9. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, a zwłaszcza młodszym kolegom, ludziom
starszym i osobą potrzebującym pomocy.
10. Dbać o czystość i higienę osobistą, estetykę swojego wyglądu.
11. Należy dbać i szanować mienie szkoły, a zwłaszcza urządzenia oddane mu do
dyspozycji. W przypadku dewastacji rodzice będą obciążeni kosztami naprawy lub
zakupu.
12. Uczeń ma obowiązek zmieniania w szatni obuwia, nakrycia głowy a także szalika.
13. Uczniowie

nie

powinni

przynosić

do

świetlicy

wartościowych

przedmiotów,

w przypadku ich utraty świetlica nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
14. Ze względu na bezpieczeństwo w świetlicy szkolnej zabrania się:
a) wychodzenia ze świetlicy podczas przerw bez zgody nauczyciela,
b) rozstrzygania sporów poprzez wyzwiska i bicie,
c) przynoszenia do szkoły ostrych przedmiotów,
15. Uczeń powinien brać aktywny udział w zajęciach świetlicowych.
16. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie zajęć na
świetlicy.

17. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym
w świetlicy regulaminem.
18. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii, WDŻ lub zajęciach na basenie
przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej.
19. Uczniowie mają obowiązek zgłaszana nauczycielowi informacji o złym samopoczuciu
w danym dniu.
20. Po zakończonych zajęciach uczniowie powinni zostawić świetlicę w nienagannym
porządku, a wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych niezwłocznie
zgłosić nauczycielowi.
21. Każdy uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad savoir – vivru.
22. Kulturalnie wita się i żegna z nauczycielami świetlicy szkolnej,
23. Nie nosi nakrycia głowy na terenie świetlicy szkolnej.
24. Zakaz używania telefonów komórkowych w świetlicy szkolnej.
25. W przypadku gdy dziecko nie ukończyło 7 lat musi być odebrane ze świetlicy szkolnej
przez osobę pełnoletnią.

