
od 13.01.20 r. do 17.01.20 r.od 13.01.20 r. do 17.01.20 r.
w godz. 10w godz. 100000 - 14 - 140000    

ZAPISYZAPISY(zwrot - przekazanie karty kwalifikacyjnej)(zwrot - przekazanie karty kwalifikacyjnej)

DO DNIA DO DNIA 20.12.19 r.20.12.19 r. u wychowawcy klasy. u wychowawcy klasy.



FERIE W SZKOLEFERIE W SZKOLE
  W dniach od 13.01.2020 r. – 17.01.2020 r., W dniach od 13.01.2020 r. – 17.01.2020 r., 

czyli od poniedziałku do piątkuczyli od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10w godzinach od 100000-14-140000 szkoła organizuje    szkoła organizuje   

zajęcia rekreacyjno - opiekuńcze dla chętnych uczniów naszej szkoły.zajęcia rekreacyjno - opiekuńcze dla chętnych uczniów naszej szkoły.

W PROGRAMIE ZAJĘĆ ZAPLANOWANO:W PROGRAMIE ZAJĘĆ ZAPLANOWANO:
 gry, zawody, turnieje sportowe, zabawy na śniegu gry, zawody, turnieje sportowe, zabawy na śniegu (jeśli będzie)(jeśli będzie)
 tenis stołowy, unihokej, mini siatkówka i inne gry zespołowetenis stołowy, unihokej, mini siatkówka i inne gry zespołowe
 zajęcia komputerowe, informatycznezajęcia komputerowe, informatyczne
 zajęcia plastyczno – technicznezajęcia plastyczno – techniczne
 zajęcia przyrodniczo – ekologicznezajęcia przyrodniczo – ekologiczne
 seanse filmoweseanse filmowe
 gry planszowe, zręcznościowe, układanki, zabawy dramowe, zajęcia wokalno - muzycznegry planszowe, zręcznościowe, układanki, zabawy dramowe, zajęcia wokalno - muzyczne
 wyjścia pozaszkolne -  wyjścia pozaszkolne -  U7 kręgle,  Park Naukowo – Technologiczny „EXPERYMENT”, ManufakturaU7 kręgle,  Park Naukowo – Technologiczny „EXPERYMENT”, Manufaktura

Słodyczy „CiuCiu”, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Muzeum Słodyczy „CiuCiu”, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Muzeum 
Motoryzacji, InfoBox, KM PSP, kino Helios, zajęcia warsztatowe i inne. Wyjścia dla uczestników Motoryzacji, InfoBox, KM PSP, kino Helios, zajęcia warsztatowe i inne. Wyjścia dla uczestników 
ferii w szkole są częściowo odpłatne.ferii w szkole są częściowo odpłatne.

Warunkiem  udziału  w  zajęciach  Warunkiem  udziału  w  zajęciach  jest  wypełnienie  i  podpisanie  jest  wypełnienie  i  podpisanie  KARTY  KWALIFIKACYJNEJKARTY  KWALIFIKACYJNEJ przez przez
rodziców, którą można pobrać w sekretariacie, u wychowawcy lub u wicedyrektora i rodziców, którą można pobrać w sekretariacie, u wychowawcy lub u wicedyrektora i zwrot wypełnionejzwrot wypełnionej
do dn. 20.12.2019 r.do dn. 20.12.2019 r.
Podczas zajęć feryjnych dzieci mogą skorzystać Podczas zajęć feryjnych dzieci mogą skorzystać z obiadu, w cenie 5 zł za obiad.z obiadu, w cenie 5 zł za obiad.
Wpłaty, w kwocie 25 zł za obiady i 25 zł za wyjścia pozaszkone należy dokonać u wychowawcy lubWpłaty, w kwocie 25 zł za obiady i 25 zł za wyjścia pozaszkone należy dokonać u wychowawcy lub
wicedyrektora przy zdawaniu KARTY KWALIFIKACYJNEJ wicedyrektora przy zdawaniu KARTY KWALIFIKACYJNEJ do dnia 20.12.2019 r.do dnia 20.12.2019 r.
Rezygnację z udziału w zajęciach lub chorobę uczestnika należy zgłosić telefonicznie lub osobiścieRezygnację z udziału w zajęciach lub chorobę uczestnika należy zgłosić telefonicznie lub osobiście
w sekretariacie szkoły w sekretariacie szkoły do dnia 10.01.2020 r.do dnia 10.01.2020 r.
Zwrot kwoty wpłaconej za obiady można uzyskać do dnia 10.01.2020 r., po tym terminie zostanieZwrot kwoty wpłaconej za obiady można uzyskać do dnia 10.01.2020 r., po tym terminie zostanie
zakupione zaopatrzenie na cały tydzień i odpis będzie niemożliwy.zakupione zaopatrzenie na cały tydzień i odpis będzie niemożliwy.



REGULAMIN ZAJĘĆ rekreacyjno - opiekuńczych 
dla uczniów kl. 1 – 8 i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczących 

w feriach zimowych 2020 w szkole

1. Zajęcia odbywają się w dniach  od 13.01.20 r. – 17.01.20 r., w godz. od 10.00 – 14.00.

2. Opiekę nad uczestnikami pełni 10 nauczycieli naszej szkoły.

3. Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 – 15 osobowych z uwzględnieniem wieku  oraz zainteresowań.

4. Miejscem realizacji będzie hol szkolny, sale gimnastyczne – mała i duża, świetlica, sala komputerowa, sale nr 10, 15, 16, 21, 23,
24. TYLKO W TYCH MIEJSCACH WOLNO DZIECIM PRZEBYWAĆ. 

5. Każdego dnia na holu będzie wywieszany zróżnicowany program, uwzględniający  zajęcia: sportowe, plastyczne, komputerowe,
przyrodniczo-ekologiczne, gry i zabawy świetlicowe, wyjścia pozaszkolne, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ.

6. Uczestników obowiązuje obuwie zmienne sportowe z antypoślizgową podeszwą.

7. Każdego dnia zajęcia rozpoczynają się od zbiórki na holu, sprawdzenia obecności, zapisów na wyjścia pozaszkolne w dniu
następnym i zapoznania z programem.

8. Podczas pobytu w szkole dzieci mogą korzystać z bezpłatnego picia, dostępnego  w stołówce.

9. W godz. 12.00 – 13.30 będzie wydawany obiad, uczniom którzy opłacili posiłek oraz deser dla wszystkich (jogurty, owoce, soki).

10.Uczestnikom ferii  nie wolno oddalać się z miejsca prowadzonych zajęć, biegać  po korytarzach lub samowolnie wychodzić
ze szkoły w godzinach zajęć.

11. Dzieci z kl. I – III i oddziału przedszkolnego odbierane są przez rodziców lub inne osoby wymienione w karcie kwalifikacyjnej.
Mogą wracać same tylko, jeśli rodzic złożył pisemną prośbę z czytelnym podpisem i datą.

12.Uczniowie kl. IV – VIII  wracają do domu samodzielnie  po zakończonych zajęciach.
Uczestnikom nie wolno wychodzić z zajęć wcześniej (przed godz.14.00) bez pisemnej prośby rodzica o zwolnienie.

13.Przybycie na zajęcia i opuszczenie szkoły przez dziecko odnotowuje się każdego dnia  na liście obecności.

14.Podczas zajęć obowiązują zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
Uczestnicy  słuchają  i  wypełniają  polecenia  nauczycieli  zarówno  w  trakcie  zajęć  realizowanych  w  szkole,  jak  i  wyjść
pozaszkolnych.

15.Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania ważnej Legitymacji Szkolnej.
                                                                                                                                                                            Dyrekcja Szkoły


