REGULAMIN ŚWIETLICOWYCH ZAJĘĆ NA PODWÓRKU –
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18
W TYCHACH
1.Dzieci na podwórko wychodzą wyłącznie pod opieką wychowawcy.
2.Podczas zajęć obowiązuje obuwie zmienne.
3.Uczniowie przebywają tylko na wyznaczonej przez nauczyciela przestrzeni (w zasięgu
wzroku, nie za krzewami i drzewami).
4.Podczas zabaw i ćwiczeń, dzieci mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela, nie mogą wykonywać żadnych ćwiczeń
bez pozwolenia.
5.Zabrania się w szczególności:
 niszczenia urządzeń zabawkowych
 zaśmiecania terenu
 niszczenia zieleni
 korzystania z urządzeń placów zabaw w sposób zagrażający
bezpieczeństwu, niezgodnie z przeznaczeniem
 podczas zajęć posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas
wykonywania ćwiczeń np.: pierścionków, kolczyków, ozdób na szyi,
nadgarstkach, kostkach, przedmiotów w kieszeniach, gumy do żucia i
innych.
6.Wszelkie uszkodzenia zabawek, urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie
zgłaszać do wychowawcy.
7.Za wyrządzone przez ucznia szkody rodzice odpowiadają materialnie./ np. wybita
szyba, uszkodzony sprzęt/
8.Uczniowie, którzy muszą wyjść podczas zajęć (np. do toalety) muszą zgłosić to
nauczycielowi i uzyskać od niego zgodę na opuszczenie miejsca zabaw. Dzieci bez
pozwolenia nauczyciela nie mogą samowolnie oddalać się od miejsca zabaw.
9.W przypadku gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zajęć (np. w przypadku
udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej), dzieci przerywają zadanie, które
wykonują, schodzą z miejsca ćwiczeń i czekają na nauczyciela w wyznaczonym ku temu
miejscu, najlepiej w świetlicy szkolnej pod opieką innego nauczyciela.
10. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach, siedzą w miejscu wyznaczonym przez
nauczyciela.
11. W trakcie zajęć (lub po) jeśli dziecko poczuje się źle, zgłasza niezwłocznie ten fakt
nauczycielowi.
12. W przypadku gdy zmienią się (podczas jednostki lekcyjnej) warunki
meteorologiczne na niekorzystne, uczniowie wraz z nauczycielem przechodzą do szkoły
(uczniowie mają obowiązek zmienić obuwie i zachowywać się cicho).
13. Nie dopuszcza się rozmów z obcymi i głaskania obcych psów.
14. Po zajęciach powrót do szkoły odbywa się na komendę nauczyciela w wyznaczonym
szyku i określonym czasie.

