
REGULAMIN 
udziału w III edycji zajęć w ramach  „Akademii Przyszłego Pierwszaka”                                                            
prowadzonej   przez Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” w Chorzowie 

 
I. Zasady Ogólne 
1. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia w wyznaczonych terminach podanych                          

w terminarzu „Akademii Przyszłego Pierwszaka”. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Stowarzyszenia 
„Szkoła Przyszłości”, które jest organem prowadzącym Społecznej Szkoły Podstawowej zwaną dalej SSP. 
 

2. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się zgodnie z terminarzem zajęć „Akademii Przyszłego Pierwszaka”,                     
w soboty w godzinach od 10.00 do 12.00. 

 

3. Każdorazowo w  zajęciach może wziąć udział maksymalnie 30 dzieci. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach 
jest zgłoszenie udziału dziecka najpóźniej na cztery dni przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć. 

 

4. Społeczna Szkoła Podstawowa nie zapewnia żadnego wyżywienia w czasie pobytu dziecka na zajęciach.  
W czasie prowadzonych zajęć organizowana będzie 15 minutowa przerwa śniadaniowa, w czasie której 
dzieci będą mogły spożyć przyniesione ze sobą artykuły spożywcze. 

 

5. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 6 lat, które są młodszym rodzeństwem uczniów SSP 
lub znajdują się na listach przyszłych uczniów SSP.       

 

6. W czasie prowadzenia zajęć obowiązują zasady WEWNĄTRZSZKOLNEGO  REGULAMINU 
        funkcjonowania społecznej szkoły podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” w Chorzowie                          
       w  okresie pandemii covid-19 zawierający procedury obowiązujące  na terenie szkoły (aktualizacja na  
       dzień 4 maja 2021r.- do wglądu na stronie internetowej szkoły) 
 
7. Rodzice nie biorą udziału w zajęciach ze swoimi dziećmi, ale mogą pozostawać na terenie szkoły                         

w wyznaczonym miejscu.  Rodzice pozostawiają swoje dzieci pod opieką nauczycieli Stowarzyszenia                        
i odebrać je osobiście o  godzinie 12.00 po zakończonych zajęciach. 

 
8. Dzieci mogą być także odbierane przez osoby upoważnione o ile są one także pełnoletnie. 
 
8.    Rodzice/ Opiekunowie osobiście powierzają dzieci nauczycielom Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” 
       prowadzącym zajęcia danym dniu.  W innej sytuacji Stowarzyszenie nie ponosi za dzieci 
        odpowiedzialności. 
 
9.    Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci także w sytuacji, gdy wraz z dzieckiem 
       przebywają na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Chorzowie oraz szkolnym placu zabaw 
       w czasie prowadzonych zajęć. 
 
10.    Przed pierwszym udziałem w zajęciach Akademii Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapoznać 

       się i z Regulaminem udziału w zajęciach III edycji „Akademii Przyszłego Pierwszaka” oraz potwierdzić                
      ten  fakt swoim podpisem,  a także wypełnić Kartę Zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach  III edycji  
    „Akademii  Przyszłego Pierwszaka". 

 
11.    Udział w zajęciach możliwy jest po wcześniejszym przebraniu się w odpowiedni strój (np. obuwie 
          zmienne, wygodny strój, strój sportowy). 



 
12.    W czasie zajęć nauczyciele Stowarzyszenia nie podają lekarstw. 
 
13.    W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowe dzieci. 
 
14.    Jeżeli objawy chorobowe wystąpią w czasie zajęć nauczyciel  Stowarzyszenia zawiadamia Rodziców/ 
         Opiekunów. W sytuacjach wyjątkowych wzywa pogotowie jednocześnie zawiadamiając najbliższych. 
 
15.    Nie zaleca się przynoszenia na zajęcia  zabawek  oraz innych cennych rzeczy . Stowarzyszenie „Szkoła 
         Przyszłości” nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy przyniesione na zajęcia. 
 
16.   Rodzice /Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone przez ich dziecko 
         w sprzęcie i infrastrukturze Społecznej Szkoły Podstawowej oraz za szkody wynikające z nieprzestrzegania 
         regulaminów korzystania z różnych pomieszczeń na terenie szkoły. Rodzice/Opiekunowie ponoszą także 
         odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania ich dzieci skutkujące wyrządzeniem szkody innym 
         uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim. 
 
 
17.   Podczas zajęć  Rodzice/Opiekunowie mogą rejestrować udział ich  dzieci w zajęciach jednakże zgodnie 
         z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem RODO, wykonane zdjęcia i nagrane filmy są wyłącznie                
        do  użytku prywatnego  Rodzica/Opiekuna bez możliwości dalszego udostępniania. 
 
18.   Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w przypadku wypełnienia Karty Zgłoszenia 
        w zajęciach jest Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” z siedzibą w Chorzowie ul. S. Batorego 46 nr KRS 
        0000087657.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  świadczonych  usług 
        edukacyjnych. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Klauzula Informacyjna RODO Stowarzyszenia 
        „Szkoła Przyszłości”. 
 
19.   Niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej www. spoleczna. org. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuję                                      

się do przestrzegania jego  postanowień. 

 

Chorzów dn. ………………………………………………………   ……………………………………………………………………. 

                            (podpis Rodzica/ Opiekuna) 


