REGULAMIN ZAJEĆ DODATKOWYCH ORGANIZOWANYCH
W PRZEDSZKOLU ANGLOJĘZYCZNYM PROMAR ORAZ
DWUJĘZYCZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROMAR

I. Zasady ogólne
W Przedszkolu Anglojęzycznym PROMAR oraz Dwujęzycznej Szkole Podstawowej
PROMAR organizowane są zajęcia dodatkowe.
Przedszkole oraz Szkoła zawiera umowy z firmami i instruktorami indywidualnymi
zajmującymi się organizacją zajęć dla dzieci w placówkach oświatowych.
II. Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych
1. Zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu Anglojęzycznym PROMAR
i Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PROMAR są odpłatne według cennika
obowiązującego w danym roku szkolnym. Płatności dokonywane są:
a)
na rachunek Promaru - dla zajęć dodatkowych organizowanych przez
Promar
b)
na rachunek bankowy odpowiedniego organizatora dla pozostałych
zajęć
2. Dziecko może rozpocząć uczestnictwo w zajęciach dodatkowych po złożeniu przez
Rodzica odpowiednich deklaracji oraz podpisaniu regulaminu zajęć dodatkowych.
3. Zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe jest równoznaczne z udzieleniem przez
Rodzica zgody prowadzącemu zajęcia do odebrania dziecka z sali przedszkolnej,
sprawowania nad nim opieki podczas zajęć oraz odprowadzenia do sali
przedszkolnej lub świetlicy po zajęciach.
4. W przypadku zajęć organizowanych przez Promar uczestnictwo w zajęciach może
rozpocząć się od pełnego miesiąca a rezygnacja również po upływie pełnego
miesiąca. W przypadku gdy Rodzic chce zapisać lub wypisać dziecko w trakcie
miesiąca opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu.
5. Dla każdego rodzaju zajęć ustalony jest limit ilościowy dzieci.
6. W przypadku zajęć organizowanych przez Promar - w sytuacji kiedy zajęcia nie
odbędą się – są one odrabiane; jeżeli odrobienie nie jest możliwe ostatnia opłata
miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
7. W przypadku zajęć organizowanych przez firmy zewnętrzne kwestię organizacji
zajęć oraz odrabiania zajęć regulują ich wewnętrzne regulaminy.
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III. Zakres obowiązków instruktorów zajęć dodatkowych będących współpracownikami
PROMARU:
1. Instruktorzy punktualnie rozpoczynają zajęcia i realizują je zgodnie z ustalonymi
terminami.
2. Instruktorzy, w miarę możliwości, odpracowują zaległe zajęcia (spowodowane
chorobą) w terminach uzgodnionych z dyrektorem.
4. Instruktorzy przed rozpoczęciem zajęć opracowują plan dydaktyczny zajęć
dodatkowych.
5. Instruktorzy prowadzą dziennik zajęć, w którym odnotowują obecność dziecka oraz
tematykę zajęć.
6. Każdy instruktor przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do
zapoznania się z powyższym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad.

Regulamin opracowała Joanna Chłanda-Świder
Rzeszów, dnia 27 września 2016 r.
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