Szkoła Podstawowa Nr 218 im. Michała Kajki
04–621 Warszawa, ul. Kajki 80/82
tel. / fax 22 812 – 03 – 93

WEWNĘTRZNY REGULAMIN AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2019”
1. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30:00-16:30
2. Zapewniamy opiekę przede wszystkim uczniom naszej szkoły.
3. Każdy uczestnik winien złożyć u koordynatora akcji deklarację zapisu od rodziców.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów szkoły.
5. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i niebezpieczne zachowanie uczestnik będzie
oddany pod opiekę rodziców.
6. Każdorazowe wyjście z budynku należy zgłosić opiekunowi grupy lub innemu
pracownikowi.
7. W przypadku wyjazdów zorganizowanych miejscem zbiórki przed i po wycieczce jest
budynek szkoły (tylko pisemna zgoda rodziców zwalnia uczestnika od
nieprzestrzegania pkt.7).
8. Obiad dla wszystkich uczestników w godzinach: 12:30-14:00.
9. ZA ZAGINIONE telefony, mp3 i inne urządzenia techniczne oraz inne wartościowe
rzeczy organizatorzy akcji „Zima w mieście” w SP 218 NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI.
10. W trakcie zajęć dzieci nie korzystają z telefonów i innych sprzętów elektronicznych.
11. Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.
12. Przy wyjazdach należy mieć legitymację szkolną.
13. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA AKCJI:
 informowanie nauczyciela o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się;
 dbanie o ład, porządek i estetykę pomieszczeń szkoły;
 poszanowanie sprzętu i wyposażenia;
 kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć oraz respektowanie poleceń nauczycielawychowawcy;
 przestrzeganie zasad współżycia w grupie;
 pomaganie słabszym;
 ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie;
 przestrzeganie regulaminu akcji „Zima w mieście” w SP 218.
Szkolny koordynator akcji:
Halina Pyrżak

RAMOWY PLAN DNIA
UCZESTNIKÓW AKCJI
„ZIMA W MIEŚCIE 2019”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 218

0730- 0830

zbiórka dzieci

 schodzenie się dzieci
 powitanie uczestników, sprawdzenie obecności, rozchodzenie się do swoich
grup
0830- 0900 drugie śniadanie
0900- 1230 zajęcia rekreacyjno – edukacyjne
 wyjścia i atrakcje wybrane z oferty miasta
 zajęcia wg planów wychowawców grup
1230- 1400 obiad
1400- 1630 zajęcia popołudniowe na terenie szkoły
 zajęcia wg planów wychowawców
 podsumowanie dnia, odbieranie i rozchodzenie się dzieci.
Szkolny koordynator akcji:
Halina Pyrżak

