REGULAMIN AKCJI LATO 2018
1. Uczestnikiem akcji może być każde dziecko będące uczniem Szkoły Podstawowej
w Mrokowie oraz Szkoły Podstawowej w Łazach.
2. Dzieci przebywają pod opieką wychowawców w wyznaczonych godzinach.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia i z powrotem.
4. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w wypełnionym
Oświadczeniu Rodziców/Opiekunów.
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani pozostawić
wychowawcom taką informację w formie pisemnej.
6. Uczestnicy mają obowiązek:
a. brać udział w realizacji programu akcji;
b. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
c. zachować higienę osobistą i czystość,
d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
e. przestrzegać regulaminów obiektów oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabawy, zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
7. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach i chodnikach podczas spacerów i wyjść
plenerowych oraz organizowanych wycieczek autokarowych.
8. W przypadku rażącego naruszania zasad bezpieczeństwa przez dziecko (samowolne
oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń
wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu, agresję w stosunku do innych osób) oraz
może ono zostać pozbawione możliwości dalszego udziału w zajęciach.
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub
opiekunowie.
10. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych
przedmiotów uczestników akcji. Każdy przynosi rzeczy wartościowe na własną
odpowiedzialność.
11. Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka na zajęciach (określa ilość dni
nieobecności dziecka).









Tygodniowy koszt AKCJI LATO wynosi 100 zł wliczone są wyjazdy + wejściówki.
Obiad kosztuje 6zł, opłaty należy uiszczać u kierownika stołówki lub intendenta lub na
konto.
Szkoła zapewnia profesjonalną opiekę nauczycieli.
Zajęcia w szkole obejmują gry i zabawy, gry zespołowe, sportowe, zajęcia plastyczne itp.
Zapisy u kierownika świetlicy (pokój nr 12 – I piętro) do 15 czerwca 2018.
KARTĘ ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATĘ PROSIMY UISZCZAĆ PODCZAS
ZAPISU DZIECKA lub na konto.
Prosimy, aby dziecko przychodzące do szkoły miało ze sobą buty na zmianę, posiłek
oraz wodę.

