KONTRAKT ŚWIETLICOWY
1. Używamy zwrotów grzecznościowych, np. dzień dobry, dziękuję, poproszę.
2. Jesteśmy wobec siebie pomocni i życzliwi.
3. Słuchamy siebie nawzajem.
4. Dbamy o ciszę w sali.
5. Nie pozostajemy obojętni wobec przemocy.
6. Troszczymy się o sprzęt i wygląd świetlicy.
7. Staramy się skończyć naszą pracę.
8. Aktywnie uczestniczymy we wspólnych rozmowach i zabawach.
9. Dbamy o dobre imię naszej szkoły.
10. Przestrzegamy regulaminu świetlicy.
KODEKS BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS ZABAWY
1. Słuchamy zakazów i poleceń nauczyciela.
2. Przestrzegamy zasady „jeden nauczyciel – jedna sala”.
3. Nie wchodzimy na stoły, krzesła i półki na tornistry, nie czołgamy się pod stolikami ani nie
bujamy na krzesłach.
4. Nie wymachujemy ostrymi narzędziami, które są nam potrzebne podczas zajęć (nożyczki,
pędzle i in.).
5. Nie siadamy podczas zabawy w przejściu, nie biegamy po sali i nie przeskakujemy przez
siedzących lub leżących na podłodze kolegów.
6. Nie wyrywamy sobie z rąk zabawek ani innych przedmiotów, nie rzucamy w siebie
zabawkami.
7. Nie wkładamy podczas zabawy do ust żadnych zabawek, szczególnie małych, których
połknięcie grozi zadławieniem.
8. Nie robimy podczas zabaw żadnych „figur”, które nieumiejętnie wykonane zagrażają
naszemu zdrowiu i życiu (np. przewroty, szpagaty).
9.Nie dokuczamy kolegom, nie psujemy im zabawy (np. rozrzucanie klocków) i nie
prowokujemy ich do bójki.
10. Nie przezywamy się i nie używamy w stosunku do kolegów brzydkich słów.

11. Nie podstawiamy sobie nóg, nie popychamy się i nie szarpiemy kolegów za ubrania.
12. O każdym zauważonym zagrożeniu meldujemy nauczycielowi.
ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU NA BOISKU SZKOLNYM
1. Bawimy się w wyznaczonych miejscach.
2. Informujemy nauczyciela o każdym opuszczeniu boiska i zgłaszamy się po powrocie.
3. Nie wieszamy się na drzewach, ogrodzeniu i bramkach.
4. Nie rzucamy się piaskiem w piaskownicy.
5. Nie bawimy się kijami ani innymi rzeczami znalezionymi na boisku.
6. O każdym zauważonym zagrożeniu informujemy nauczyciela.
7. Pilnujemy sprzętu sportowego świetlicy i dbamy o niego.
8. Nie przestrzeganie zasad powoduje powrót ucznia na świetlicę.

