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1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach podawanych 

w planie lekcji na początku każdego roku szkolnego. 
2. Wszyscy uczniowie, którzy według planu lub doraźnie nie mają 

zorganizowanych zajęć dydaktycznych czy wychowawczych mają 
obowiązek zgłosić się do świetlicy. 

3. Przerwy międzylekcyjne młodzież ma obowiązek spędzać na korytarzu lub 
w przypadku dużej przerwy także na boisku szkolnym bądź dziedzińcu 

szkoły. 
4. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie. 
5. Uczniowie maja obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela – 

wychowawcy świetlicy. 
6. Młodzież ma prawo korzystać z zajęć zorganizowanych w świetlicy, w tym 

z pomocy nauczyciela – wychowawcy świetlicy. 
7. Świetlicy nie wolno opuszczać bez zgody wychowawcy świetlicy. 
8. Uczniowie mają prawo korzystać ze sprzętów świetlicy (audio, TV, 

komputerów i innych) czy gier. Nie może to jednak przeszkadzać 
pozostałym uczniom przebywającym w świetlicy. 

9. Gry wypożycza wychowawca świetlicy. Uczniowie mają obowiązek zwrócić 
wypożyczone gry w kompletnym stanie. 

10. Komputery w świetlicowym centrum multimedialnym służą przede 

wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci oraz przeglądania 
programów edukacyjnych dostępnych w świetlicy. Praca z komputerami 

ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy i umiejętności 
związanych z edukacją. 

11. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
12. Użytkownicy mogą za zgodą nauczyciela kopiować wybrane informacje.  

13. Zakazuje się wchodzenia na strony prezentujące treści zabronione  
w szkole np. o charakterze pornograficznym, terrorystycznym czy innym 
szkodliwym dla młodzieży. 

14. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy zmian 
konfiguracji sprzętu. 
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15. W przypadku złamania powyższych zakazów użytkownik może ponieść 
karę w postaci zakazu korzystania z centrum multimedialnego. 

16. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe  

w wyniku niezgodnego użytkowania sprzętu komputerowego. 
17. W przypadku złamania zasad obowiązujących w świetlicowym centrum 

multimedialnym nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania 
pracy użytkownika. W szczególnych przypadkach osoby takie mogą być 

pozbawione prawa do korzystania z centrum multimedialnego. 
18. Młodzież ma obowiązek dbać o porządek zarówno w pomieszczeniu 

świetlicy jaki i na korytarzu przed. 

19. Uczniowie mogą uczestniczyć we wzbogacaniu majątku świetlicy i dbaniu  
o jej wystrój. 

20. Za zniszczone mienie świetlicy odpowiadają sprawcy zniszczenia – 
młodzież wraz z prawnymi opiekunami. Sprawca zniszczenia zobowiązany 
jest do naprawy szkody lub pokrycia kosztów zniszczonego mienia. 

 
 
 

 


