Vinaborg - świetlica szkolna
Pracownicy Vinaborg będą pracować
nad programami spędzania wolnego czasu w
świetlicy, zgodnie z określoną przez
Ministerstwo Kultury rolą ośrodków kultury.
Praca nad programami będzie się kształtowała
przez kilka najbliższych lat, a celem jej jest
aby spełniała wszystkie wymagania.

Pracownicy świetlicy
Pracownicy świetlicy Vinaborg są pracownikami
szkoły Valsárskóli i pracują pod kierownictwem
dyrektora szkoły.
Opiekun świetlicy Vinaborg
odpowiada za codzienną pracę, organizację,
rejestrację dzieci i komunikację z rodzicami.

Czas pracy świetlicy
Swietlica szkolna Vinaborg jest czynna po
zajęciach szkolnych do godz.16:15,
w godzinach pracy szkoły Valsárskóli.
Swietlica szkolna Vinaborg przez 5 dni w roku
jest czynna w godzinach 8:00-16:15.
Są to dni pracujące bez zajęć szkolnych,
tj. dni organizacyjne dla nauczycieli w godzinach
szkolnych. Dni te przypadają podczas
ferii jesienno-zimowych,
między Świętami Bożego Narodzenia a
Nowym Rokiem.

Swietlica szkolna dla uczniów
1-4 klasy w szkole Valsárskóla

Telefon do świetlicy Vinaborg

Pracownicy

Osoby dyżurujące
Wydłużone dni pracy Vinaborg
2020 -2021
Swietlica szkolna Vinaborg jest czynna
cały dzień 24 sierpnia (dzień organizacyjny
oraz rozpoczęcie szkoły)
20-23 października (dzień organizacyjny
oray ferie jesienne)
4 stycznia (dzień organizacyjny)
17-19 lutego (zaduszki oraz ferie zimowe)
15-16 marca (dzień organizacyjny)
14 maja (dzień organizacyjny)

Zapisy
Ważne jest, aby rodzice przy zapisywaniu
dzieci na świetlicę Vinaborg zapoznali się
z treścią podpisywanej umowy jak również czas
umieszczenia dziecka na świetlicy był jak
najbardziej jasny.
Rodzice zapisują dzieci na świetlicę jesienią,
a o każdym dniu lub tygodniu nieobecności
poinformować do 26 dnia każdego miesiąca,
tak aby można było zaplanować pracę na
następny miesiąc.

Praca świetlicy szkolnej Vinaborg rozpoczyna się
w poniedziałek 24 sierpnia 2020 i kończy w piątek
4 czerwca 2021.

Posiłek

Świetlica jest czynna w dni pracujące między
Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem
oraz przed Świętami Wielkanocnymi.
Proszę mieć na uwadze, że na te dni należy
zapisać się oddzielnie.

Cennik

Przerwa na posiłek jest o godz, 14:30,
i jest odpłatny.

Opłaty za Valsárskóli - do końca 2020 r.
Opłata miesięczna 6510 ISK.
Stawka godzinowa powyżej 20 godzin 326 ISK.
Popołudniowe przekąski 105 ISK
25% zniżki dla rodzeństwa

