MS After School Policy
After lessons/clubs finish, all Middle School students go home on their own (with an exception of
G6 and G7 students, please look below). Students are not allowed to stay on school premises
(including football pitches) unsupervised by a teacher.
G6 and G7 students:
Parents of G6 and G7 students must sign the After School Form, choosing one of the two options
listed below:
1. Students leave school premises after classes/clubs finish. Students waiting to be picked up
by their parents (but not signed to the Common Room) must do so at the school Library,
up to 3.45 p.m. only. After that time students must report to the Common Room teacher
on duty and remain there until pick‐up.
OR
2. After classes/clubs finish, students signed to the Common Room must go directly there
and report to the teacher on duty. They are to remain in the Common Room until pick‐up.
Students attending Clubs must wait for the teacher nearby the assigned classroom or in the
Library.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
After School Form
Having read the above rules, I hereby declare that (choose one, mark X)
After classes/clubs finish my child (name) ……………………………………………………….
class ……………….leaves the school premises immediately or waits at the Library
OR
After classes finish my child (name) ……………………………………………………….class ……………….
must report to the Common Room

Please sign and submit at the Office.
...…...…………
Date

……………………………………………………..
Parents’/Legal Guardian’s Signature

MS Regulamin Przebywania na Terenie Szkoły po Zajęciach
Po zakończonych zajęciach szkolnych wszyscy uczniowie Middle School oraz Gimnazjum
opuszczają teren szkoły (z wyjątkiem uczniów G6 i G7, szczegóły poniżej). Po skończonych
zajęciach uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły (z boiskami włącznie) bez nadzoru
nauczyciela.
Uczniowie G6 i G7
Rodzice uczniów G6 i G7 muszą podpisać Formularz Przebywania na Terenie Szkoły po Zajęciach i
wybrać jedną z dwóch opcji:
1. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczeń opuszcza budynek szkoły. Uczeń oczekujący
na rodzica, a niezapisany do świetlicy, udaje się do biblioteki szkolnej i tam oczekuje do
momentu opuszczenia budynku. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece maksymalnie do
godz. 15.45. Po tym czasie uczeń zgłasza się do opiekuna świetlicy i pozostaje tam do
odbioru.
LUB
2. Po zakończonych zajęciach szkolnych uczeń udaje się do świetlicy i zgłasza się do opiekuna
świetlicy. Pozostaje tam do czasu odebrania przez rodzica/ opiekuna prawnego.
Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie klubów przebywają pod salą, gdzie odbywa się kółko lub w
bibliotece.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Formularz Przebywania na Terenie Szkoły po Zajęciach
Zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem i deklaruję, że (prosimy wybrać jedną opcję i
zaznaczyć X)
Po zakończonych zajęciach moje dziecko ……………………………………………………
klasa …………. opuszcza budynek szkolny lub czeka w bibliotece
LUB
Po zakończonych zajęciach moje dziecko ……………………………………………………
klasa………….. będzie korzystać ze świetlicy szkolnej.
Prosimy o złożenie podpisanego formularza w sekretariacie.

...…...…………
Data

…………………………………………………………....
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

