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 W świetlicy szkolnej obowiązuje regulamin świetlicy oraz stołówki. 
Regulaminy te znajdują się w widocznym i dostępnym dla dzieci miejscu w obu salach 
świetlicowych. 
Na początku każdego roku szkolnego oraz ponownie po feriach zimowych, każdy 
wychowawca świetlicy zaznajamia swoją grupę dzieci z powyższymi zasadami. 
Uczniowie klas najmłodszych, wspólnie z wychowawcą, szczegółowo omawiają 
każdy punkt regulaminu i określają tzw. „Kontrakt Wychowawczy”. Działania te mają 
na celu dokładne zrozumienie zasad przez każdego ucznia i łatwiejsze ich 
przyswojenie. Następnie, podczas całego roku szkolnego, wychowawcy świetlicy 
dokonują oceny zachowania dzieci i prezentowanych postaw wstawiając im kolorowe 
symbole "+" i "-". Brane jest pod uwagę: przestrzeganie zasad właściwego zachowania 
w szkole; aktywność w czasie zajęć; udział w konkursach; udział w programach 
artystycznych; pomoc rówieśnikom w lekcjach; pomoc w sprzątaniu po zajęciach; 
wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego; dbałość o sprzęty szkolne i świetlicowe; 
zaangażowanie we współtworzeniu wyposażenia świetlicy (zabawki, gry, materiały 
papiernicze); opiekę nad kwiatami; pomoc w stołówce podczas wydawania obiadu; 
współpracę z wychowawcami świetlicy itp. 
 Pod koniec każdego miesiąca, wychowawca świetlicy wspólnie z dziećmi 
dokonuje zliczenia „plusów” za dobre sprawowanie. Dziecko, które uzyskało ich 
najwięcej zostaje Świetliczkiem Miesiąca i otrzymuje drobne nagrody w postaci 
słodyczy, małej zabawki czy innych atrakcyjnych dla dziecka  rzeczy. Uczeń, który 
uzyskał trzy „minusy” za niewłaściwe zachowanie w świetlicy, otrzymuje uwagę                
dzienniczka (rodzice proszeni są o poświadczenie zaznajomienia się z tym faktem 
własnoręcznym podpisem). Ponadto w końcowym rozliczeniu miesiąca, każdy "-" 
skreśla jeden  "+" uzyskany przez dziecko.  

Naprawdę staramy się dać możliwość wykazania się wszystkim dzieciom i nie 
nagradzamy stale tych samych osób.  
 W czasie zajęć przeprowadzanych w świetlicy staramy się konsekwentnie 
wdrażać dzieci do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, kształtować 
prawidłowy stosunek do rówieśników i dorosłych. Pochwałami za pozytywne postawy 
i naprawdę symbolicznymi nagrodami staramy się wzmocnić motywację do pracy nad 
sobą, do działania i osiągania sukcesów. Dbamy też o prawidłową samoocenę dzieci                 
i o kształtowanie ich kultury osobistej. Szczególną uwagę zwracamy na niewłaściwe 
postawy dzieci i staramy się wpływać na poprawę ich zachowania, stosując 
upomnienia, wpisując „minusy” jako karę oraz prowadząc indywidualne rozmowy                    
z uczniami i rodzicami. 
 
 
 
 
 
 


