Училищна занималня
Училищната занималня служи на учениците за възпитание,образование и развлечения.
Занималнята се дели на групи
- Занималнята започва в ранните часове преди училищните занятия – обикновено от
6:30ч. до започването на учебните часове и следобяд след учебните часове до 17:30ч. За
учениците в занималнята се грижат възпитателки които ги наблюдават и по време на
обяда. След обяда в занималнята се провеждат различни интересни образователни
развлечения под формата на релаксиращи развлечения – изообразително изкуство,
музика, домашен бит и техника. При самостоятелните дейности, учениците се
насърчават към заздравяване на хигиенните и културни навици и грижа за собствените
си вещи.
·
Занималнята свързва своите дейности с училището така,че предоставя
възможност на учениците да участват в други интересни активни дейности
организирани от училището.
·
Ако ученикът посещава кръжок според интереса си, напускането на занималнята
естесвено става във време съобразено със започването на въпросния кръжок. ·
Програмата на занималнята е организирана така, че да се даде възможност на
учениците да избират между различни дейности в занималнята. (Групи по интереси)
Присъствие в занималнята
• В занималнята ученикът се приема след попълване на формуляр за записване и
платена такса. Всеки директор на училище определя размера на таксата на един
ученик за календарен месец. Таксата се заплаща винаги за период септемвридекември месец и януари – юни месец от дадената учебна година по банков път
на сметката на училището.
• Родителите или други законни попечители на ученика трябва да информират
занималнята за графика на присъствие и начина на тръгване от нея.
• Извинителни бележки за отсъствие от занималня, прекратяване на посещаване
или начини за тръгване от занималнята се представят в писмена форма.
• Ученикът не може да бъде извинен от занималня с разговор по телефона
нито с изпращане на смс.
• Ученикът не може да бъде поверен на друга особа (напр. съсед), ако
настойника не е подал писмено съгласие!
• Без знание на възпитателката,ученикът не напуска занималнята. При посещаване
на сутрешната занималня учениците са задължени преди влизане в училищната
сграда да информират възпитателката за идването си чрез домофона,ако не го
направят, занималнята не носи отговорност за тях.
• Ученикът не носи в занималнята предмети,които могат да навредят на здравето
му и безопасността на околните. Ценни предмети в занималнята не се носят,
мобилен телефон- може и в чанта.
• Приема в занималнята на даден ученик се определя от завеждащата
възпитателка, директора на училището или съвета. Предимство за приемане в
занималнята имат учениците от 1 до 3 клас,които имат работещи родители, на
самотни родители или на родители в тежка социална ситуация (социално слаби).
• Ако при спешен случай родителите трябва временно да запишат ученика в
занималня, трябва да се обърнат към главната възпитателка.
• Ако ученикът не е взет до 17:00ч., родителите се информират по телефона.

