G6-G9, VII/VIII,
REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY PO ZAJĘCIACH
Uczeń klas Middle School oraz Szkoły Dwujęzycznej zaraz po zakończonych zajęciach szkolnych/kółkach może:
1) zostać odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego
2) samodzielnie opuścić budynek szkoły, ale tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego (proszę wypełnić druk
poniżej)
3) udać się do świetlicy szkolnej* (w stołówce) przeznaczonej dla ww klas i tam, pod opieką nauczyciela, oczekiwać
na odbiór przez rodzica/opiekuna. Uczniowie mogą tam przebywać maksymalnie do godz. 16.10. Po tym czasie
uczeń odprowadzany jest do świetlicy PYP.
*świetlica czynna od 15:25-16:10. W przypadku zakończenia zajęć wcześniej - uczeń powinien udać się do biblioteki
szkolnej i tam, pod opieką nauczyciela biblioteki, oczekiwać na otwarcie świetlicy
Uczniowie oczekują na rozpoczęcie zajęć/kółek zainteresowań pod salą, w której odbywa się kółko. Po zakończonych
zajęciach dodatkowych, uczeń opuszcza budynek szkoły lub udaje się do świetlicy, zgodnie ze złożoną deklaracją rodzica/
prawnego opiekuna.
Po skończonych zajęciach uczniowie nie mogą przebywać bez opieki na boiskach ani w budynku szkoły.

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.
⬜
Po zakończonych zajęciach moje dziecko ……………………………………………………
Klasa ………… uda się do świetlicy szkolnej.
Prosimy o złożenie podpisanego formularza w sekretariacie do piątku 6/09/2019
………………………………………………………………...
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

G6-G9, VII/VIII
AFTER CLASSES POLICY
After lessons/clubs students of Middle School and Bilingual School can:
1) be collected by their parents
2) leave school premises on their own only if permitted by the parents/legal guardians - please sign the After
School Form below
3) students waiting to be picked up by their parents/legal guardians go to the Common Room (in the Canteen) and
remain there supervised by the teacher on duty till 4:10 p.m. After 4:10 p.m. a student goes to the PYP Common
Room and waits for the parents until pick-up.
*common room is available from 3:25 till 4:10. If a student finishes the school earlier he/she should go to the school
library and wait there for the school Common Room to open.
Students attending clubs wait for their teacher by the assigned classroom or in the Common Room. When Clubs finish,
they leave the school premises or go directly to the Common Room and report to the teacher on duty and remain there
until pick-up.
After classes/clubs finish students are not allowed to stay unsupervised on the school premises (including football
pitches).

After Classes Form
Having read the above rules, I hereby declare that (mark X)
⬜ after classes, my child (name) ……………………………………………………… grade ………………
leaves the school premises
⬜ after classes my child (name) ……………………………………………………….grade ………………
goes to the Common Room
Please return a signed form back to the Office by Friday, September 6th, 2019.
…...………………………………………………………………..
Date and Parents’/Legal guardian’s signature

