Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

Školský poriadok pre členov CVČ
Príchod na záujmovú činnosť
-

-

-

Na záujmovú činnosť sa prichádza spravidla 5 minút pred začiatkom.
Deti sa sústreďujú vo vestibule pri vrátnici, vyčkajú príchod vedúceho záujmového
útvaru, ktorý ich odvedie do príslušnej miestnosti. Rodičia čakajú svoje deti vo vestibule
CVČ alebo vo vyhradenom priestore.
Kto príde skôr, ako je stanovený začiatok záujmového útvaru, nesmie sa zdržiavať
v krúžkovej miestnosti, ale musí čakať vo vestibule pri vrátnici
Činnosť v záujmovom útvare sa spravidla skladá z 90 minút priamej výchovnej činnosti
a 30 minút potrebných na privedenie o odvedenie detí. Výnimku môže povoliť
v odvodnených prípadoch po písomnej žiadosti len riaditeľ CVČ
Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove CVČ presúvať sa na kolieskových
korčuliach, skateboarde a kolobežkách.

Správanie sa na záujmovej činnosti
-

Bez povolenia vedúceho záujmového útvaru nie je povolené opustiť miestnosť
a vychádzať von z budovy.
Vo všetkých priestoroch CVČ je každý povinný dodržiavať čistotu a poriadok.
Na záujmovej činnosti každý pozorne sleduje výklad vedúceho, pracuje disciplinovane,
aktívne a svedomito, neruší ostatných členov záujmového útvaru.
Manipulovať s oknami, svetelnými vypínačmi, roletami, audiovizuálnymi prístrojmi,
elektrickými prenosnými nástrojmi je možné len so súhlasom vedúceho záujmového
útvaru.

Je prísne zakázané:
- Sadať na parapetné dosky okien, vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné
odpadky
- Prechádzať z jedného poschodia na iné bez udania dôvodu
- Opúšťať budovu CVČ bez povolenia vedúceho záujmového útvaru
- Bezdôvodne dlho sa zdržiavať vo WC
- Pobehovať po chodbách a hlučne sa správať
- Ohrozovať bezpečnosť iných
- Do CVČ nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a
bezpečnosť
- V budove CVČ fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a narkotiká, hrať o peniaze
a hrať hazardné hry
Správanie sa cez prestávky
-

Prestávky počas činnosti sa zaraďujú podľa potreby členov záujmového útvaru.
Počas prestávky sa členovia záujmového útvaru zdržiavajú v priestore, ktorý im určí
vedúci záujmového útvaru.
Vedúci záujmového útvaru zodpovedá za bezpečnosť svojich členov aj počas prestávky.
Jedlo a nápoje je možné konzumovať len cez prestávku a v priestoroch , ktoré určí
vychovávateľ. Pred každým jedlom a po jedle je potrebné umyť si ruky.

Odchod z CVČ po skončení záujmovej činnosti
-

Po skončení záujmovej činnosti si každý uloží svoje veci, vyčistí si svoje miesto
a okolie od papierov a iných nečistôt.
Na pokyn vychovávateľa opustia všetci miestnosť záujmového útvaru, na chodbe sa
zoradia a pod vedením vedúceho odídu do vestibulu CVČ. Dlhšie sa môžu v CVČ
zdržiavať pri vrátnici ( alebo na to určenom mieste) len tí, ktorí čakajú na doprovod
rodičov, ostatní odchádzajú bezprostredne po ukončení záujmovej činnosti.

Starostlivosť o zariadenie CVČ
-

Povinnosťou každého je šetriť učebné pomôcky, nástroje, prístroje, zariadenie a ostatný
majetok CVČ pred poškodením.
Akékoľvek poškodenie zariadenia a predmetov CVČ z nedbanlivosti, alebo úmyselné
poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič člena záujmového útvaru, resp. jeho
zákonný zástupca.

Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú
zodpovednosť.
Ku všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom CVČ sa deti a mládež
správajú slušne, zásadne zdravia všetkých zamestnancov CVČ.
Práva členov CVČ
Člen CVČ má právo na:
-

Vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických
schopností
Zrozumiteľný, veku primeraný výklad teórie záujmovej činnosti
Odpoveď na otázky týkajúce sa problematiky záujmovej činnosti
Oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase
Využívanie zariadení, učební a učebných pomôcok
Ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľov i ostatných členov
záujmovej činnosti
Primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém
Výber záujmovej činnosti
Prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok CVČ
Voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných
Účasť na príležitostných aktivitách, ktoré organizuje CVČ

Záverečné ustanovenie
Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú pravidelnej
a príležitostnej záujmovej činnosti, pre všetkých interných a externých pracovníkov.
Vychovávatelia záujmových útvarov sú povinní oboznámiť všetkých členov záujmového
útvaru s obsahom školského poriadku.
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 16.9.2013

