GMINA MIASTO MARKI
Programu „ZIMA w MIEŚCIE 2019”
Regulamin obowiązujący uczestników programu
1. W Programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, których
rodzice/prawni opiekunowie dokonali zgłoszenia dziecka do udziału w Programie
w szkole realizującej „Zimę w Mieście 2019”.
2. Zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30
w okresie: od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach,
ul. Okólna 14 – tel. 22 781 10 26;
2) Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach,
ul. Pomnikowa 21 – tel. 22 781 12 91;
3) Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach,
ul. Duża 3 – tel. 22 781 12 96;
4) Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia
w Markach, ul. Wczasowa 5 – 22 781 18 57.
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki
najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki realizującej
Program. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową udziału
dziecka w Programie.
4. Warunkiem uczestniczenia ucznia w Programie jest :
 posiadanie legitymacji szkolnej z mareckiej szkoły lub stałe zamieszkanie
(zameldowanie) w Markach,
 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika,
 uiszczenie opłaty za wyżywienie wg stawki w danej szkole 1.
5. W ramach opłaty za wyżywienie uczestnik programu ma zapewniony jednodaniowy
obiad przygotowany w stołówce szkolnej.
6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego
ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), są zobowiązani do przyniesienia
dla dziecka posiłku przygotowanego w domu.
7. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo
płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego.
8. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki w dniach od 14 do 18 stycznia
2019 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę.
9. Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do telefonicznego (na w/w telefon danej
szkoły) lub osobistego zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu, najpóźniej do
godz. 8.00. W przypadku takiego zgłoszenia przysługuje zwrot opłaty za posiłek
w danym dniu.
10. Wszystkie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia profilaktyczne organizowane
w szkole w ramach programu są bezpłatne.
11. Szkoła w ramach Programu zapewnia dodatkowe zajęcia oraz wycieczki i wyjazdy poza
szkołę, w których udział jest odpłatny w stałej wysokości 80 zł za jeden tydzień (od
poniedziałku do piątku). Opłatę wnosi się w dniach od 14 do 18 stycznia 2019 roku
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę. W przypadku nieobecności
dziecka w danym dniu nie przysługuje zwrot w/w stałej opłaty tygodniowej, ani jej
części.
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Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie
głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć oraz
ze względu na liczne wycieczki poza teren placówki, w wodę/napój w małej butelce.
13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego
zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie
zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.
14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/
opiekunowie prawni.
Andrzej Motyka
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Markach

