REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH i ŚWIETLICY 2016/2017
Postanowienia ogólne
Wszyscy rodzice mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizacja
§1
Nabór
1.1. Uczęszczanie na zajęcia dodatkowe lub/i świetlicę jest dobrowolne.
1.2. Zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe lub/i świetlicę związane jest z równoczesną akceptacją
obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem
Regulaminu.
1.3. Do 8 października istnieje możliwość wypisania lub przepisania dziecka na inne zajęcia w miarę
wolnych miejsc. Kolejna zmiana będzie możliwa dopiero na początku drugiego semestru.
§2
Opłaty
2.1. Opłaty za zajęcia dodatkowe lub/i świetlicę, w wysokości ustalonej przez Zarząd PACKu, wnoszone są
przed rozpoczęciem każdego semestru na konto Akademi PACK lub gotówką do Skarbnika.
2.2. Opłata za zajęcia dodatkowe lub/i świetlicę nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania dziecka ze
Szkoły SPKLondyn2 w trakcie trwania roku szkolnego lub rezygnacji z zajęć dodatkowych/świetlicy z
jakiegokolwiek powodu czy choroby.
2.3. Akademia PACK w przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zapewnia zastępstwo na zajęcia
dodatkowe/świetlicę. W przypadku innego wydarzenia szkolnego (wycieczka, uroczystość szkolna, etc.)
zajęcia dodatkowe/świetlica organizowane przez Akademię odbywają się według wcześniej ustalonego
harmonogramu, a nieobecność dziecka nie jest podstawą do zwrotu opłaty za zajęcia dodatkowe/świetlicę.
§3
Terminy i czas trwania zajęć dodatkowych/świetlicy
3.1. Zajęcia dodatkowe/świetlica w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynają się w pierwszą sobotę
października 2016 i kończą w trzecią sobotę czerwca 2017 roku. Dokładne daty będą podane w umowie.
3.2. Zajęcia rozpoczynają się i kończą w zależności od wybranych i opłaconych zajęć dodatkowych/
świetlicy. Dokładnie opisane jest to w umowie.
3.3. W przypadku, gdy na dane zajęcie nie zapisze się ustalona minimalna liczba uczestników, lub ich
liczba zmniejszy się w ciągu roku szkolnego, zajęcie dodatkowe będzie anulowane lub koszt zajęć rozłoży
się na pozostałych uczestników.
§4
Uczniowie
Prawa
1. Korzystać z zajęć dodatkowych mają prawo wszystkie dzieci w wieku 4-18 lat, które chcą uczyć sie
języka polskiego, matematyki, religii lub korzystać z innych zajęć dodatkowych, przebywać na świetlicy, o
ile będą takie zajęcia dodatkowe przewidziane dla danej grupy wiekowej.
2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
Obowiązki
3. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania go.
4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków społeczności, w której przebywają, z
szacunkiem.
5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, w której odbywają się zajęcia
dodatkowe, poszanowania budynku oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.
6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na zajęcia punktualnie.
7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
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8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych/ na świetlicy.
9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków oraz napojów w trakcie trwania zajęć.
10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem wolontariuszy PACKu i winni podporządkować się
ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren budynku szkoły.
13. Uczniowie nie powinni przynosić na zajęcia przedmiotów wartościowych, takich jak telefony
komórkowe, iPady, tablety, laptopy, itp. Jeżeli takie przedmioty znajdą sie w posiadaniu ucznia podczas
godzin zajęć, Akademia PACK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
14. Uczniowie nie mogą przynosić czy używać na zajęciach dodatkowych papierosów, alkoholu oraz
innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu
grozi natychmiastowym dyscyplinarnym wydaleniem z zajęć i skreśleniem z listy uczestników. Uczniowie
nie mogą przynosić na zajęcia piłek, przedmiotów ostrych czy niebezpiecznych, np.: scyzoryk, nóż, które
mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
15. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego
niedostosowania się do zasad panujących w czasie zajęć nauczyciel bądź Akademia PACK ma prawo
wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać skreślony z listy osób
uczęszczających na zajęcia dodatkowe/świetlicy bez zwrotu czesnego.
§5
Rodzice/Opiekunowie prawni
1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:
a) regularnego posyłania dzieci na sobotnie zajęcia dodatkowe i systematycznego sprawdzania postępów
dziecka w nauce
b) sprawdzania czy zadania domowe są odrobione przez dzieci
c) usprawiedliwiania nieobecności
e) dokonywania wpłat przed rozpoczęciem każdego semestru
g) punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia dodatkowe/świetlicę, jak również punktualnego
odbierania ich po zajęciach
h) odpowiedzialności za bezpieczenstwo dziecka do czasu rozpoczecia pierwszej lekcji
i) pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka.
2. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami związanymi ze zniszczeniem dóbr szkoły,
do której na zajęcia uczęszczają ich dzieci.
3. W przypadku spóźnienia się po odbiór dziecka z zajęć dodatkowych rodzice/opiekunowie dziecka będą
obciążeni dodatkowym £5 za każde 15min. spóźnienia płatne nauczycielowi zajęć dodatkowych.
§6
Dodatkowe ustalenia
1. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu na zajęciach dodatkowych, stwierdzony zostanie stan podgorączkowy
lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice po powiadomieniu zobowiązani są
do zabrania dziecka z zajęć/świetlicy.
2. Pracownicy Akademii PACK nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych
zabiegów lekarskich. W wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka zawiadamiają rodzica i w
sytuacjach zagrożenia życia wzywają – zgodnie z obowiązującymi przepisami – fachową pomoc
ratownictwa medycznego.

Londyn, dnia 1 października 2016r.
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