NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY
REGULAMIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są codziennie w godz. 630 – 800
i 1510 – 1700.
2. Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych mogą korzystać wszyscy uczniowie NSP1.
3. Na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych pod opieką jednego nauczyciela pozostaje
maksymalnie 25 uczniów.
4. Zajęcia odbywają się w dwóch salach lekcyjnych nauczania początkowego oraz
w wyznaczonej sali/salach na piętrze.
5. Od godziny 630 do 730 uczniowie klas I-VIII zbierają się w wyznaczonej sali lekcyjnej na
parterze.
6. O godz. 730 uczniowie klas IV-VIII przechodzą pod opieką nauczyciela dyżurującego
do wyznaczonej sali, uczniowie klasy I – do swojej sali lekcyjnej, a uczniowie klasy
II i III pozostają w sali z nauczycielem dyżurującym.
7. O godz. 800
lekcyjnych.

uczniowie są odbierani przez nauczycieli do poszczególnych sal

8. Po zajęciach (o godz. 1510) uczniowie sprowadzani są przez nauczycieli
poszczególnych klas i pozostają w wyznaczonych salach pod opieką nauczycieli
dyżurujących do godz. 1600:
1) uczniowie klas IV-VIII – w wyznaczonej sali/salach na piętrze;
2) uczniowie klasy II i III – w wyznaczonej sali na parterze;
3) uczniowie kl. I pozostają w swojej sali.
9. O godz. 1600 uczniowie klas IV-VIII i klasy I odprowadzani są do wyznaczonej sali/sal
na parterze – dołączają do uczniów klasy II i III.
10. Od miesiąca listopada (lub wcześniej – w zależności od stopnia adaptacji) uczniowie
klasy I uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych mogą być dołączeni
do uczniów klasy II i III.
11. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są czasem odpoczynku dla uczniów.
12. W godzinach popołudniowych, przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie pod opieką
nauczyciela dyżurującego wychodzą na boisko szkolne.
13. Uczniowie mają prawo korzystać ze zgromadzonych w salach gier i sprzętu.
14. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegać zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, nie zakłócać
odpoczynku pozostałym dzieciom;
2) zgłaszać nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście;
3) dbać o porządek w sali:
a) ustawiać plecaki w wyznaczonym miejscu,
b) odkładać na miejsce gry planszowe,
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c) po zabawie i przed wyjściem porządkować swoje otoczenie;
4) dbać o czystość i estetyczny wygląd sali;
5) szanować cudzą i swoją własność;
6) słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela dyżurującego.
15. Rodzic odbierający dziecko zgłasza się do osoby dyżurującej, która wywołuje dziecko
ze świetlicy.
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