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Regulamin Zajęć Popołudniowych

ZAPISY:
1. Zajęcia Popołudniowe odbywają się od poniedziałku do

piątku w godzinach 15.00 – 16.00 i są przeznaczone dla
dzieci  uczęszczających  do  Społecznego  Przedszkola
Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (o ile
w opisie nie wskazano inaczej). Szczegółowe informacje
nt. zajęć znajdują się w załączniku 1.

2. Pierwsze  zgłoszenie  dziecka  (do  14.09)  należy  wysłać
emailem  na  adres  sekretariatu.  Zgłoszenie  może
dotyczyć   do  dwóch  zajęć.  W  ciągu  roku  dzieci  są
zapisywane
w miarę wolnych miejsc.

3. Decyzję  o  przyjęciu  dziecka  na  zajęcia  popołudniowe
podejmuje  osoba  je  prowadząca.  15.09  poinformujemy
emailowo  o  liście  dzieci  przyjętych  oraz  wolnych
miejscach na poszczególnych zajęciach.

4. O ile są wolne miejsca, to jedno dziecko może uczęszczać
na kilka rodzajów zajęć. Pierwszeństwo w zapisie mają
jednak dzieci korzystające tylko z 1 rodzaju zajęć.

OPŁATY:
5. a) Opłaty za zajęcia podane są w załączniku 2.



  b)  Opłaty  uiszcza  się  w  sekretariacie  lub  na  konto
Fundacji  w  następujących  terminach:  17.09
(wrześniowe  zajęcia  próbne),  27.09  (zajęcia  X-XII),
24.12  (zajęcia I-III), 25.03 (zajęcia IV-VI).

c) Konto do wpłat:  61 1020 1026 0000 1702 0196 1218
UWAGA!  To  NIE  jest  to  samo  konto,  na  które  wpłaca  się
przedszkolne czesne.

d) Jeśli wpłaci mniej niż  minimalna liczba  osób, to zajęcia
mogą zostać odwołane.  W takim przypadku wpłacone
pieniądze zostaną zwrócone.

e)  Jeśli  dziecko  nie  przychodzi  na  zajęcia  z  przyczyn
niezależnych od prowadzącego (np. choruje), to opłata
za zajęcia nie jest zwracana ani zmniejszana.

f)  Jeśli zajęcia są odwołane przez osobę prowadzącą, to opłata: 
• jest  proporcjonalnie  zmniejszona  za  zajęcia  

w  następnym  kwartale  (1/12 opłaty  kwartalnej za
każde odwołane zajęcia)

• zwracana,  jeśli  dziecko nie  będzie  zapisane na żadne
zajęcia w kolejnym kwartale (1/12 opłaty  kwartalnej
za każde odwołane zajęcia). 

g)  Zajęcia  wypadające  w  terminie  odbywających  się
przedszkolnych  uroczystości:  Dnia  Babci  i  Dziadka,
Jesiennych Dekoracji,  Pisankowych Spotkań oraz w dniu
wyjazdu na  wieś  są  odwołane,  a  opłata  za  te  zajęcia
zostanie proporcjonalnie zmniejszona (patrz punkt 5f).



h) Jeśli dziecko dołącza po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego,
to  opłata  za  ten  kwartał  jest  proporcjonalnie  zmniejszana
(analogicznie jak w punkt 5f)

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

6. Liczebność grup wynosi 6-12 osób w zależności od rodzaju
zajęć.

7. Prowadzący zajęcia opiekują się dziećmi do 16.00, dlatego też
prosimy odbierać dzieci punktualnie.

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

8.  a.)  Rezygnację  z  zajęć  należy  zgłosić  emailowo  najpóźniej
w dniu przedostatnich zajęć w miesiącu, po którym dziecko
przestanie  uczęszczać  na  zajęcia.  Wówczas  zostanie
zwrócona opłata  za  miesiące  objęte  rezygnacją  (1/3  opłaty
kwartalnej za każdy taki miesiąc).

b.)  Przekroczenie  w/w  terminu  oznacza  pobranie  opłaty  za
najbliższy miesiąc (1/3 opłaty kwartalnej).

Zgłoszenia przyjmowane są do   14.09.  2021  

15 września będzie już można sprawdzić na jakie zajęcia dzieci
zostały zakwalifikowane. Po tym terminie będzie można zapisać

dziecko, o ile będą jeszcze wolne miejsca.

Zajęcia rozpoczynają się 17 września 2021.



Załącznik nr 1 – OPIS ZAJĘĆ

Ceramika
Prowadzi: pani Edyta Adamus

W  ramach  zajęć  proponuję  ręczne  formowanie
z brył gliny, wałeczków, kulek i taśm, z użyciem
różnorodnych form pomocniczych,  wycinanie od
szablonów  z  rozwałkowanego  plastra  gliny.

W  trakcie  zajęć  dzieci  będą  mogły  wykonać
różnego  rodzaju  ozdoby,  proste  naczynia,  figurki

zwierząt,  postacie  z  bajek  oraz  zrealizować  własne
pomysły.  Wszystkie  wykonane  prace  zostaną  utwardzone  przez
wypalenie i oddane wykonawcy.

UWAGA! Pierwsze zajęcia 04.10

Zajęcia plastyczne
Prowadzi: pani Aleksandra Machalska 

Zajęcia  przewidują  poznanie  i  wykorzystanie
różnych  technik  plastycznych,  tworzenie
kompozycji  płaskich  i  przestrzennych.

W trakcie zajęć dzieci będą między innymi:
-malować na szkle,

- malować farbami plakatowymi i akwarelowymi
z użyciem pędzelków, patyczków lub piórek,

- rysować kredkami świecowymi, ołówkowymi oraz pastelami,
- modelować  i  lepić  z  gliny,  plasteliny,  modeliny,  masy  solnej  

i masy papierowej,
- układać kompozycje  z  wykorzystaniem włóczek,  guzików oraz

różnych materiałów przyrodniczych.



Podglądamy Przyrodę
dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzi: pani Ania Firek
Co wiemy o przyrodzie? Jak możemy ją podglądać?

Co lubią rośliny? Czy oddychają? Co jedzą? Co
robią  nocą?  Co  może  ukrywać  doniczka?  Jak
długo żyją drzewa? Dlaczego liście są zielone?
Czy to prawda, że ptaki są niemądre? Ile czasu

śpią ptaki? Jaki jest ptasi plan dnia? Skąd bierze się
skorupka  jajka?  Na  zajęciach  będziemy  szukać  odpowiedzi  na  te
i  inne  pytania.  Punktem  wyjścia  jest  dziecięca  ciekawość.
W naukowych  poszukiwaniach  wykorzystamy  metodę  obserwacji,
eksperyment  i  wspólne  rozmowy.  Dzieci  stworzą  kolekcje  -
dokumentację swoich naukowych poszukiwań. 

Taniec 
dla dzieci starszych (4-6 lat)

Prowadzi: pani Diana Surman

 Taniec  jest  znakomitym  sposobem  na  spędzenie  czasu

wolnego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Od lat mówi
się  o cennym wpływie tańca na ogólny rozwój  dzieci.
Współpraca  ze  mną  pozwoli  Państwa  dzieciom na

poszerzenie  swoich  umiejętności  ruchowych,
koordynacji  ciała,  poprawę  postawy  oraz  sylwetki,

poczucia rytmu jak i podniesienie poziomu pewności siebie
a nawet skupienia podczas innych zajęć.  Prowadzone przeze mnie
zajęcia  podzielone  są  na  cześć  taneczną  oraz  gry  i  zabawy  przy
muzyce pozwalające utrzymać skupienie najmłodszych.



Sprawne Rączki
Prowadzi: pani Izabela Pyrczak

Celem zajęć jest usprawnianie kończyny
górnej,  kształtowanie  prawidłowej

postawy  siedzącej,  rozwijanie
koordynacji ruchowo-wzrokowej.

 Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

- mają obniżone lub podwyższone napięcie
mięśniowe  w  obrębie  kończyny  górnej  oraz

obręczy barkowej,

-  niechętnie  podejmują  wykonywanie  prac  plastycznych,  zabawy  
z plasteliną, wycinanie itp.,

- unikają dotykania nowych i różnorodnych faktur i materiałów, 

- mają trudności w trzymaniu trzymaniu kredki, ołówka,

- przejawiają  trudności  w  czynnościach  samoobsługowych
(ubieranie, zapinanie guzików, zakładanie butów, zasuwania zamka),

- mają trudności w układaniu, chwytaniu małych elementów, często
upuszczają przedmioty.

Na zajęciach  będziemy gimnastykować  się,  konstruować,  układać,
malować, lepić, wycinać, wydzierać. :) 



Załącznik nr 2 - CENNIK

Pn Ceramika
wrzesień ----

kwartalnie 240 PLN

Wt Podglądamy
Przyrodę

wrzesień 40 PLN
kwartalnie 240 PLN

Śr Podglądamy
Przyrodę

wrzesień 40 PLN
kwartalnie 240 PLN

Sprawne 
Rączki

wrzesień 40 PLN
kwartalnie 240 PLN

Cz Zajęcia
plastyczne

wrzesień 40 PLN
kwartalnie 240 PLN

Pt
Taniec

wrzesień 40 PLN
kwartalnie 240 PLN
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