ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК НА ЗАНИМАЛНЯТА
I. ВЪВЕДЕНИЕ

Нашата занималня е място за отдих и игра след учебните часове, предназначено за
децата от 3 до 10 години (малко училище и начално образование).
Дейностите, организирани за децата съответстват на тяхната възраст.
Децата участват доброволно в ателиетата. Те могат също да играят на игри по
избор, да четат или да си почиват под наблюдението на аниматора.
II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Стаята на занималнята се намира в западния край на сградата на училището, зад
стола. Тя е оборудвана с игри, както за децата от малкото училище, така и за децата
от началния курс.
III. РАБОТНО ВРЕМЕ
Занималнята е на ваше разположение от 15.30 до 18.30 часа в понеделник,
вторник, четвъртък и петък и от 13 до 18.30 часа в сряда.
Родителите трябва да спазват крайния час и трябва да взимат детето си преди
18.30 часа.
IV.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

Родителите записват децата си на занималня за цялата учебна година и според
определените часови периоди:
- Три часа в понеделник, вторник, четвъртък и петък след часовете и
клубовете от 15.30 до16.30 часа, от 16.30 до 17.30 часа и от 17.30 до 18. 30
- Шест в сряда от 13 до 14 часа, от 14 до 15 часа, от 15 до 16 часа, от 16 до 17
часа, от 17. часа до 18. 30 часа.
Можете да запишете детето си за един или повече часови периоди, според вашата
необходимост като разполагате с най-много 18 периода за седмица.
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Почасовото използване на услугите на занималнята също е възможно, за да
отговори на единични и/или непредвидени случаи. Тази услуга се администрира
от аниматорката в занималнята.
V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Записванията се извършват за цялата учебна година. Цената на един избран час
годишно е 200 лева.
Можете да платите цялата сума или както за учебната такса, таксата за
занималнята може да бъде платена на 3 вноски ( 1-ви октомври : 40%; 1-ви януари:
30%; 1-ви април: 30%). Молим ви да уточните начина на плащане в момента на
записването. По подразбиране ще ви бъде издадена годишна фактура.
Почасовото използване на занималнята се фактурира на час (всеки започнат час е
дължим) на цена 8 лв. Заплащането се извършва на място при аниматорката в
момента на взимането на детето.
VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Всяко записване за занималнята е окончателно. Запазените часове ще бъдат
фактурирани. Възстановяване на сумата не може да се осъществи.
VII. ЗАКУСКА

Между 15.30 и 16 часа има следобедна закуска, осигурена от училището.
Родителите могат също да осигурят лека закуска, която ще бъде консумирана
във времето на следобедната закуска на занималнята.
VIII. ОТГОВОРНОСТ

Децата ще бъдат предавани лично само на родителите или на лица,
предварително упълномощени писмено от родителите. За децата, използващи
училищния транспорт се прилага процедурата, установена в рамките на тази
услуга.
Придружаването на децата от училището до занималнята, от клубовете до
занималнята и от занималнята до автобуса се извърша от нашите екипи. Ако
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детето ви остава в занималнята след 17.30 часа (часа на тръгване на последния
бус), родителите или упълномощените лица осигуряват прибирането на детето
от занималнята.
IX. ОБЛЕКЛО НА ДЕТЕТО

В занималнята поради хигиенни съображения е задължително събуването
на обувките. Ние ви съветваме да осигурите чифт пантофи за вашето дете. В
противен случай детето ще остане по чорапи.
X. ПРАВИЛА И СЛУЧАИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Децата трябва да уважават и спазват инструкциите давани от екипа на
занималнята, правилата за сигурност, за подобаващ външен вид и хигиена,
персонала и като цяло възрастните, които минават през помещението на
занималнята, другите присъстващи деца, вещите и материалната база. За всяко
умишлено повреждане ще бъде издавана фактура на родителите за поправяне на
щетите.
Всяко нарушение на тези правила ще доведе в зависимост от сериозността до :
-

устно предупреждение
писмено предупреждение
временноизключване
отписване

XI. ДОСТЪП

За доброто функциониране на занималнята и нейните дейности молим
родителите да не остават за дълго време в занималнята. Те влизат, за да се
подпишат в присъствената книга, да платят за почасовите занятия и да помогнат
с обличането на децата си от детската градина. В случай на нужда, среща с
аниматорката може да бъде осъществена, след като всички деца за деня са
напуснали занималнята.
ЗА КОНТАКТ
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За други въпроси можете да се свържете с нас на адрес clubs@vhugo.org или на телефон
0884240741
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