REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I
MŁODZIEŻY - ŚWIETLICY TOBIASZKI
W CENTRUM TOBISZKI MAMY PRAWO DO:
 Opieki wychowawczej i brania udziału we wszystkich zajęciach;
 Korzystania z pomocy opiekunów w realizacji naszych potrzeb i rozwiązywania problemów;
 Szanowania mojej godności przez: opiekunów, dzieci i młodzież uczęszczającą do Centrum;
 Korzystania ze sprzętu należącego do Fundacji (po każdorazowym wyrażeniu zgody opiekuna);
 Uczestnictwa w spotkaniach religijnych;
 Uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: wycieczkach, feriach, koloniach – pod warunkiem spełnienia
niezbędnych wymogów;
 Rozwijania swoich zainteresowań, poprzez uczestnictwo w różnotematycznych zajęciach, akcjach,
wycieczkach;
 Otrzymania wyróżnienia w świetlicowym konkursie „Szczęśliwa Tobiaszkowa Siódemka”;
W CENTRUM TOBIASZKI MOIM OBOWIĄZKIEM JEST:
 Dbanie o dobre imię Centrum Tobiaszki (zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi);
 Aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych („trening umysłu/odrabiania zadań domowych”
oraz „zajęcia rozwojowe”);
 Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie;
 Odnoszenie się z szacunkiem do innych dzieci i opiekunów;
 Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych osób;
 Przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetyki ubioru;
 Okazywanie szacunku wobec osób o innych poglądach, narodowości oraz wyznaniu religijnym;
 Okazywanie szacunku wobec katolickiego charakteru Centrum – Świetlicy oraz wynikających z tego faktu
tradycji (np. modlitwa przed i po posiłku);
 Utrzymywanie pomieszczeń w czystości; uczestnictwo we wspólnym sprzątaniu sal – po każdym dniu;
 Przynoszenie i przebieranie obuwia zmiennego;
 Natychmiastowe zgłaszanie wychowawcom wyrządzonych lub zauważonych szkód, zniszczeń i
uszkodzeń sprzętu w fundacji;
 Powiadomienie wychowawców o swojej nieobecności na zajęciach, jeśli będzie ona dłuższa niż 3 tygodnie (w
innym przypadku następuje skreślenie z listy osób zapianych na zajęcia);
 Przekazanie wychowawcom wypełnionej przez jednego z moich rodziców „deklaracji uczestnictwa w
zajęciach Centrum”;
 Dostarczenie informacji od rodzica w sytuacji gdy muszę wyjść z zajęć Centrum wcześniej (wyjątek stanowią
zajęcia poniedziałkowe dla młodzieży-młodzież deklaruje się na jakie zajęcia w dniu będzie uczęszczać);
WIEM, ŻE W CENTRUM TOBIASZKI JEST CAŁKOWITY ZAKAZ:
 Spożywania oraz wnoszenia na teren Centrum: papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków i
innych używek oraz zapałek, zapalniczek i materiałów łatwopalnych (w takich przypadkach opiekun ma
prawo do zabrania tych przedmiotów i skontaktowania się z rodzicem);
 Korzystania z telefonów komórkowych podczas wspólnych posiłków oraz zajęć grupowych (jeśli ktoś
nie stosuje się do regulaminu opiekun ma prawo odebrać telefon na czas odbywających się zajęć);
 Używania agresji fizycznej i psychicznej wobec innych osób, w tym przeklinania i wyzywania;
 Kradzieży i przynoszenia skradzionych rzeczy;
 Wychodzenia z odbywających się zajęć bez pozwolenia opiekuna;
 Niszczenia wyposażenia, zaśmiecania (w razie celowego zniszczenia obowiązuje odpowiedzialność
materialna);
UWAGA!!!
1. Oddanie wypełnionej „deklaracji uczestnictwa w zajęciach Centrum – Świetlicy Tobiaszki” jest jednoznaczne ze
zgodą na przestrzeganie regulaminu Centrum.
2. Jeśli w Centrum organizowane są dodatkowe wyjścia (poza godzinami zajęć, lub wymagające dodatkowych opłat)
– rodzice są powiadamiani informacją pisemną, zazwyczaj przekazaną przez dzieci.
2. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic wyraża zgodę na współpracę ze pracownikami Centrum, polegającą między
innymi na uczestnictwie w spotkaniach, a także na utrzymywanie kontaktu z pracownikiem ds. rodzin pracującym w
Fundacji Tobiaszki. Celem ww. spotkań jest przede wszystkim osiągnięcie większej efektywności w procesie
rozwoju, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

