Informacje na temat systemu świetlic szkolnych w gminie
Time
System świetlic szkolnych (SFO, czyt. es-ef-u) to oferta dla uczniów od 1-szej do 4-tej klasy, przed i po
szkole. SFO kładą nacisk na przyjaźń, zabawę, aktywność i bycie razem.
Aby Państwa dziecko dostało miejsce w świetlicy, trzeba zgłosić to przez „Visma Flyt Skule”. Jeśli nie
mają Państwo dostępu do Visma Flyt Skule, można skontaktować się ze szkołą w tej sprawie.
Przy zgłoszeniu decydują Państwo, w jakie dni i w jakim czasie dziecko będzie przebywać w świetlicy.
Ważne jest, aby trzymać się uzgodnionego wcześniej czasu. Należy też ustalić, kto odbiera dziecko
lub czy dziecko będzie wracać do domu samo, gdy jego czas w świetlicy się skończy. Jeśli Państwa
dziecka nie będzie w świetlicy w ustalonym czasie, należy o tym poinformować wcześniej. Można też
powiadomić o nieobecności dziecka pod numerem telefonu: _______________
Godziny otwarcia świetlicy:
SFO otwiera się o godz.: 07.15.
SFO zamyka się o godz.: 16.00.
W czasie ferii świetlica jest otwarta. Należy zgłaszać, jeśli nie chcą Państwo korzystać z oferty podczas
ferii szkolnych.
Jeśli chcą Państwo zmienić czas pobytu w SFO lub zrezygnować z miejsca, można to zrobić w Visma Flyt
Skule. Jeśli nie mogą Państwo skorzystać z Visma, należy skontaktować się z kierownikiem świetlicy,
aby ustalić zmianę. Żeby zmiana zaczęła obowiązywać, musi minąć 2 miesiące od 1-szego dnia
następnego miesiąca, po którym przyszła informacja o zmianie lub wypowiedzeniu miejsca. Innymi
słowy czas wypowiedzenia lub wprowadzenia zmian to 2 miesiące.
Zawartość i informacje praktyczne:
Każde SFO to arena uczenia się, która – poprzez opiekę, bezpieczną zabawę, dobre samopoczucie
i tolerancję – oferuje i ułatwia dostęp do szerokiego wyboru zajęć. Zajęcia powinny być zgodne
z obszarem zainteresowania wybranym dla świetlicy.
Obszar zainteresowania dla SFO w gminie Time to:
1.
2.
3.
4.

Kompetencje społeczne
Aktywność fizyczna
Kreatywność
Żywność i zdrowie

Dzieci powinny przebywać na zewnątrz przez większość dni i ważne jest, aby miały odzież wierzchnią
i buty pasujące do pogody. Potrzebują ubrań przeciwdeszczowych i ciepłych ubrań zimą. W świetlicy
powinny też mieć ubrania na zmianę. Jeśli mają takie ubrania w szkole, mogą z nich korzystać.

Cena od 1.1.2019r.:
Do 3 dni w tygodniu: 1810, Do 4 dni w tygodniu: 2415, Do 5 dni w tygodniu: 3015, Zakup dodatkowych dni: 240, - za dzień
W SFO dzieci otrzymują pożywienie rano i po południu. Jest to wliczone w cenę.

Dorośli w SFO:
Dyrektor szkoły sprawuje nadrzędną odpowiedzialność nad SFO. Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny
za codzienną działalność i jest osobą kontaktową dla rodziców. Największe świetlice mają także
kierowników działu. Dorośli, którzy pracują w świetlicy i mają codzienny kontakt z dziećmi, to zazwyczaj
wykwalifikowani pracownicy lub terapeuci środowiskowi. Wielu z nich pracuje także w szkole i spotyka
dzieci w obu miejscach.
Współpraca z rodzicami:
Aby Państwa dziecko dobrze funkcjonowało w świetlicy, ważny jest dobry dialog i dobra współpraca.
Oznacza to, że pracownicy świetlicy potrzebują informacji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ
na funkcjonowanie dziecka w otoczeniu. Jest to niezbędne, aby pracownicy SFO mogli zapewnić
spersonalizowaną opiekę nad dzieckiem.
Ważne, aby rodzice przestrzegali ustaleń i godzin otwarcia.
Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, pracownicy SFO chętnie je usłyszą.
Każdej jesieni SFO organizuje spotkanie rodziców i ważne jest, aby rodzice brali w nim udział. Istnieje
możliwość zamówienia tłumacza, jeśli zgłoszą to Państwo do kierownika SFO na kilka dni przed
spotkaniem.

