Zasady organizowania czasu wolnego w formie
dodatkowych zajęć świetlicowych dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
1. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy z/s
w Trzcianie.
2. Miejsce i czas prowadzenia zajęć: świetlica w Szkole Podstawowej w Dąbrowie w
trakcie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1215 do
1415 lub od 1300 do 1500 /po zakończonych lekcjach/.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przez rodziców/opiekunów dziecka
karty zgłoszenia i oświadczenia zgodnych z załączonym wzorem.
4. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają dzieci rodziców pracujących.
5. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dodatkowe jest równoznaczne z akceptacją zasad
organizowania i prowadzenia zajęć dodatkowych.
6. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach odpowiada opiekun
(instruktor).
7. Ustala się następujące zasady uczestnictwa w organizowania czasu wolnego w formie
zajęć dodatkowych:
1) dziecko zgłoszone na zajęcia ma obowiązek stawić się na nie bezpośrednio po
zakończonych lekcjach;
2) dziecko uczestniczące w zajęciach obowiązany jest do przestrzegania zasad
dotyczących przede wszystkim należytego zachowania się, bezpieczeństwa,
kultury osobistej oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
miejsca prowadzenia zajęć;
3) dziecko uczestniczące w zajęciach nie może samodzielnie opuszczać terenu szkoły
w obrębie, której prowadzone są zajęcia; każde opuszczenie miejsca prowadzenia
zajęć winno być bezwzględnie poprzedzone zgłoszeniem tego faktu opiekunowi
(instruktorowi);
4) dziecko uczestniczące w zajęciach winno przestrzegać zasad postępowania w
szkole, w obrębie której zajęcia się odbywają, pod rygorem stosownego
zawiadomienia wychowawcy klasy oraz jego rodziców/opiekunów;
5) rodzice/opiekunowie
dzieci
uczestniczących
w
zajęciach
ponoszą
odpowiedzialność za umyślne, zniszczenie przez ich dzieci rzeczy będących na
wyposażeniu miejsca, w którym odbywają się zajęcia;
6) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia swoich dzieci o ww.
zasadach.
8. Zasady odbierania dzieci z miejsca prowadzenia zajęć:
1) dziecko może udać się do miejsca zamieszkania wyłącznie pod opieką osoby
wymienionej w karcie zgłoszenia;
2) opuszczenie terenu szkoły, w obrębie której odbywają się zajęcia, pod opieką
osoby innej niż uwidoczniona w karcie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie po
uprzednim pisemnym wyrażeniu takiej zgody przez rodzica/ opiekuna dziecka;
3) osoby, co do których zachodzi podejrzenie, iż znajdują się w stanie po spożyciu
alkoholu nie mogą odbierać dziecka;

4) telefoniczne zgłoszenia opiekunowi o zmianie osób odbierających dziecko lub
o samodzielnym jego powrocie do miejsca zamieszkania nie będą respektowane;
5) osoba odbierająca dziecko winna zgłosić ten fakt opiekunowi (instruktorowi);
6) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie, powiadamia się
w pierwszej kolejności jego rodziców bądź opiekunów zgodnie z danymi
uwidocznionymi w karcie zgłoszenia a w przypadku niemożliwości
skontaktowania się z nimi - odpowiednie instytucje: Policja, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, itp.
9. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do ścisłej współpracy
z opiekunami/instruktorami we wszystkich kwestiach związanych z przebywaniem
dziecka na zajęciach.
W załączeniu: Karta zgłoszenia

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami organizowania czasu wolnego w formie zajęć
dodatkowych i zobowiązujemy się do ich przestrzegania, uaktualniania danych/numery
telefonów kontaktowych, adres/ oraz do ścisłej współpracy z opiekunami, instruktorami w
celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu *
*- oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni dziecka

Data………………………………….

Informacja dyrektora ZS w Dąbrowie:

………………………………………………
Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

W godzinach od 700 do 815 oraz w godzinach od 1415 do 1630 zajęcia na świetlicy będą
prowadzone tak, jak w bieżącym roku szkolnym, tzn. w przedszkolu razem z dziećmi
przedszkolnymi.

