ŚWIETLICE
Dla dzieci 6-9 lat (1-4 klasa)
Czym się zajmujemy na świetlicach?


Świetlice posiadają zróżnicowany program charakteryzujący się zarówno zorganizowaną jak i
dowolną zabawą. Podejmowane są wysiłki
aby zaoferować interesujące zajęcia, dzięki
którym dzieci będą mogły zaspokoić
potrzebę rozwijania umiejętności zabawy
oraz kreatywności.



Praca każdej ze świetlic, tj. plan zajęć,
tematyka oraz współpraca z osobami z
zewnątrz jest zależna od sytuacji w danym
miejscu. Świetlice, aby zwiększyć
różnorodność zajęć, angażują się w szeroko
zakrojone korelacje w rejonie, np. z klubami
sportowymi.



Twoje dziecko poprzez pracę i zabawę z
rówieśnikami uczy się języka islandzkiego.



Twoje dziecko ma okazje do poznania
rówieśników.



Twoje dziecko bierze udział w poznawaniu norm kulturowych islandzkich dzieci.



Rodzice informują swoją świetlicę o tym, kiedy dziecko ma pójść do domu, czy zostanie ono
odebrane, czy też może wrócić same. Można też zgłosić świetlicy, jeśli dziecko ma pójść
bezpośrednio na zajęcia poza lekcyjne tj. sportowe, muzyczne czy też próby szkolnego zespołu
muzycznego. W niektórych przypadkach na wybrane treningi dzielnicowych klubów sportowych
oferowany jest autobus.

O świetlicach


Praca w świetlicach odbywa się po zakończeniu
tradycyjnego dnia szkolnego i trwa, we wszystkie dni
powszednie do godz. 17:00.



Świetlice są otwarte w dni wolne, takie jak przerwa
świąteczna Świąt Bożego Narodzenia, Świąt
Wielkanocnych, a także w dni organizacyjne nauczycieli
oraz dni poświęcone na współpracę z rodzicami. Za
określona opłatą, dla dzieci już zapisanych, pobyt na
świetlicy dostępny jest też poza standardowymi
godzinami otwarcia.



W przypadku tych wolnych dni, dziecko należy za
każdym razem specjalnie zapisać.



Świetlice są zamknięte w trakcie trwania ferii zimowych szkół podstawowych.



Świetlice świadczą swoje usługi również latem.

W jaki sposób mogę zapisać dziecko?


Zapisy na nadchodzący rok szkolny
rozpoczynają się w lutym. Wniosek
składamy na stronie elektronicznego
Reykjavíku Rafræn Reykjavík
(www.rafraen.reykjavik.is). Potwierdzenie
zapisania zostaje przesłane rodzicom w
sierpniu. Wszelkie zmiany w związku z
pobytem dziecka muszą być zgłaszane
kierownikowi świetlicy.



Jeśli rodzice nie mogą skorzystać z
możliwości zapisu drogą elektroniczną,
mogą udać się do świetlic w okolicy i
uzyskać pomoc przy rejestracji. Nie ma
możliwości zapisania dziecka drogą
telefoniczną.



Wniosek ważny jest przez okres jednego
roku szkolnego od sierpnia do czerwca. Jeśli
chcemy zrezygnować ze świetlicy lub chcemy dokonać zmian, musimy zgłosić to przed 15-stym
każdego miesiąca, wtedy zmiana bądź rezygnacja będzie wdrożona z pierwszym dniem
następnego miesiąca. Rezygnację można zgłosić za pomocą Rafræn Reykjavík oraz za pomocą
pisemnego powiadomienia do kierownika świetlicy.

Ile kosztuje świetlica?


Tutaj można się zapoznać z cennikiem świetlic:
http://reykjavik.is/gjaldskrar/fristundaheimiligjaldskra



Oplata za świetlicę uzależniona jest od ilości dni
pobytu.



Usługi dodatkowe naliczane są osobno.



Jeżeli dwoje rodzeństwa lub więcej przebywa
na świetlicy to 75% zniżki przysługuje na drugie
dziecko a 100% na trzecie i czwarte dziecko.
Wymogiem jest, aby rodzeństwo miało zarówno
ten sam adres meldunkowy jak i ten sam numer
rodzinny w Krajowym Rejestrze Þjóðskrá. Za
wszystkie dzieci, rodzice płacą pełną opłatę
wyżywienia.



Zniżka dla rodzeństwa obejmuje: opiekunki,
przedszkola oraz świetlice i zapewnia, jeśli dziecko ma rodzeństwo u opiekunki lub w przedszkolu,
50% rabatu obniżającego koszty z tytułu świetlicy.



Dzieciom w wieku 6-18 lat z adresem meldunkowym w Reykjavíku przyznawane są rocznie
dotacje w formie tzw. Karty Rekreacyjnej. Rodzice mogą przeznaczyć te dotacje na opłatę
świetlicy i / lub zajęć rekreacyjnych. Więcej informacji pod:
http://reykjavik.is/thjonusta/fristundakortid.

