Zasady zachowania na kółkach i odbierankach (zajęciach pozalekcyjnych)
w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego

1. Postawa ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych (kółek, odbieranek) wpływa na ocenę z zachowania.
2. Każdy uczeń, który po skończonych lekcjach nie opuszcza terenu szkoły, ma obowiązek
niezwłocznie udać się na kółko, na które jest zapisany, lub na odbieranki.
3. Na odbieranki dzieci są zapisywane przez rodziców. Rodzice lub opiekunowie, którzy odbierają
dzieci z zajęć, muszą zgłosić to do nauczyciela, który w danym dniu sprawuje opiekę nad dziećmi.
4. Dzieci niezapisane na odbieranki, które jednorazowo zostają na tych zajęciach, muszą zgłosić się
do nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami, poinformować o tym, że chcą pozostać
na odbierankach i wykonywać polecenia nauczyciela. W uzasadnionych sytuacjach (np. gdy dzieci
na odbierankch jest wyjątkowo dużo) nauczyciel ma prawo poprosić ucznia, aby opuścił teren
szkoły i wrócił do domu (dotyczy dzieci mających zgodę na samodzielny powrót do domu). Nie ma
możliwości pozostawania na terenie szkoły w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
5. Rodzice lub opiekunowie, którzy odbierają dzieci z kółka wcześniej (przed ustalonym terminem
zakończenia zajęć), informują o tym osobiście nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zwolnienie
można też wpisać do zeszytu do korespondencji lub – w wyjątkowych sytuacjach – zgłosić
telefonicznie do sekretariatu szkoły.
6. Uczniowie zapisani na odbieranki lub kółko, którzy w czasie tych zajęć chcą przebywać pod opieką
innego nauczyciela (np. poprawiać oceny, porozmawiać z wychowawcą), muszą to uzgodnić
z nauczycielem prowadzącym kółko lub odbieranki. Nauczyciel może nie wyrazić zgody
na jednorazową lub stałą zamianę zajęć pozalekcyjnych ucznia.
7. Po skończonych zajęciach bez opieki rodziców szkołę mogą opuścić jedynie uczniowie, którzy
mają na to pisemną zgodę rodziców. Kartki z upoważnieniami dla osób odbierających dziecko
oraz zgody na samodzielny powrót do domu trzeba dostarczyć wychowawcy w 1.tygodniu nauki.
Upoważnienie do odbioru dziecka musi też być wpisane w zeszycie do korespondencji.
8. W czasie przerw i po zajęciach uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić do sklepu.
9. Podczas odbieranek uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela w wyznaczonej do tego sali lub
na boisku.
10. W czasie odbieranek telefony komórkowe uczniów muszą być wyłączone. Można z nich
skorzystać tylko po uzgodnieniu z nauczycielem.
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