KODEKS KLUBOWICZA na rok klubowy 2016/17
Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
Kodeks Klubowicza określa ogólne zasady i normy obowiązujące w Polskim Klubie dla Dzieci w
Braintree. Dokument ten sprzyja poszerzaniu wiedzy, tworzeniu przyjaznej atmosfery w
czasie zajęć i przerw, oraz okazywania szacunku kolegom, rodzicom oraz opiekunom. Zasady
te wspierają rozwój samodzielności, samorealizacji, pewności siebie, umiejętności pracy w
grupie, partnerstwa, odpowiedzialności oraz świadomego rozwoju dziecka jako członka
społeczności.
Zapraszamy, aby Państwo przeczytali poniższy Kodeks z dzieckiem i porozmawiali o jego
znaczeniu. Chcemy, aby działalność Klubu wspierała dobre imię Polonii w Wielkiej Brytanii
oraz pomagała tworzyć pozytywne wzorce. Pracując razem – Dzieci, Wolontariusze oraz
Rodzice – mamy większą szansę na realizację tych celów.
Szanowny Klubowiczu,
Przed sobą masz Kodeks Klubowicza, który określa zasady obowiązujące w Polskim Klubie dla
Dzieci w Braintree. Każda z tych zasad pomaga nam tworzyć dobrą atmosferę w Klubie –
atmosferę do zdobywania ciekawych informacji i zabawy, ponieważ chcemy, abyś się dorze z
nami czuł i chętnie przychodził do Klubu. Aby to życzenie sie spełniło, potrzebujemy Twojego
wsparcia, ponieważ ta dobra atmosfera w Klubie zależy od Rodziców, Wolontariuszy oraz
Dzieci, czyli także od Ciebie.
Zapraszamy, abyś przeczytał ten Kodeks razem z Rodzicem/Opiekunem i porozmawiał,
dlaczego jest on ważny i jak go będziesz realizował w nowym roku klubowym. Razem możemy
wiele zdziałać, a chcemy, żeby nasz Klub był najlepszym Klubem dla Dzieci w Essex.
Do zobaczenia w Klubie!
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Wszyscy członkowie (Rodzice, Wolontariusze oraz Dzieci) powinni dbać o dobre imię Klubu.
§ 2.
Wszyscy członkowie społeczności klubowej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością,
okazywać zrozumienie oraz przestrzegać zasad dobrego wychowania.
§ 3.
Członkowie Klubu (Rodzice, Wolontariusze oraz Dzieci) są zobowiązani do przestrzegania dyscypliny, a w
szczególności: obecności na zajęciach (nieobecności powinny być usprawiedliwione w formie informacji
przesłanej SMS-em na numer 07477607177 w dniu zajęć), punktualności, rzetelności w przygotowaniu do
zajęć, maksymalnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach, unikania zachowań, które przeszkadzają
innym w pracy na lekcjach.
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Rozdział II
Prawa i obowiązki Klubowicza
§ 4. Zasady ogólne
1. Uczniowie mają prawo do:
1) bezpiecznych warunków pobytu w Klubie,
2) poszanowania godności i dobrego imienia,
3) uzyskania pomocy od Wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwiązywaniem zadań
w Klubie,
4) rzetelnie przygotowanych zajęć tematycznych,
5) rozwijania zdolności i zainteresowań,
6) odpoczynku w czasie przerw.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania Kodeksu Klubowicza,
2) chronienia własnego życia i zdrowia,
3) przeciwdziałania zagrożeniom dla życia i zdrowia innych,
4) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kulturalnego zachowania w stosunku do dorosłych i
rówieśników,
5) dbałości o ład i porządek w Klubie oraz jego estetyczny wygląd,
6) dbałości o kulturę języka.
§ 5. Zajęcia
1. Klubowicze mają prawo do:
1) znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści,
2) pomocy ze strony Wolontariusza w przypadku natrafienia na trudności w nauce.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
2) udziału w zajęciach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych.
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§ 6. Sala zajęć
1. Prosimy Klubowiczów o:
1) pozostawienia porządku w sali,
2) dbania o sprzęt i pomoce naukowe znajdujące się w sali,
3) niezwłocznego zgłaszania Wolontariuszowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
§ 7. Zeszyt przedmiotowy
1. Klubowicze mają prawo do uzyskania wskazówek jak należy prowadzić zeszyt.
2. Klubowicze mają obowiązek starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami
prowadzącego zajęcia.
§ 8. Zajęcia
1. Organizacja pracy na zajęciach
1) Zajęcia rozpoczynają się dzwonkiem, a kończy słowem lub wyraźnym gestem prowadzącego.
2) Na rozpoczęcie zajeć uczniowie oczekują spokojnie w zwartej grupie na dużej Sali w Carousel Centre lub
przed dzwiami sali.
3) Wolontariusz otwiera salę, a uczniowie wchodzą spokojnie, bez potrącania i przepychania się. Po wejściu
do Sali Klubowicze siadają na wyznaczonych miejscach.
4) Wolontariusz/prowadzący zajęcia sprawdza obecność, a drugi Wolontariusz rozdaje zeszyty i
pomoce/przybory.
5) W czasie trwania zajęć Klubowicze przebywają w wyznaczonej planem zajęć sali, a nie na korytarzach
lub podwórku.
6) Wolontariusz w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali zajęć przez Klubowicza.

2. Zasady zachowania podczas zajęć
1) Klubowicz spóźniony, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada na wyznaczonym miejscu.
2) Klubowicz odpowiadający na pytanie Wolontariusza odpowiada siedząc na krześle lub stojąc obok ławki,
w zależności od polecenia Wolontariusza, a w razie potrzeby, poproszony przez Wolontariusza, podchodzi
do tablicy, mapy czy planszy.
3) Klubowicz nie żuje gumy, nie je i nie pije na zajęciach, chyba że Wolontariusz, w wyjątkowych
wypadkach, zezwoli na takie czynności.
4) klubowicz nie trzyma na ławce/stole przedmiotów nie będących pomocami do zajęć czyli butelek,
kanapek, ciastek, owoców, telefonów komórkowych, elektronicznych urządzeń odtwarzających muzykę itp.
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5) Posiadacze telefonów komórkowych wyciszają je przed zajęciami i chowają, a właściciele innych
przenośnych urządzeń elektronicznych typu np.iPad, wyłączają je przed zajęciami i również chowają.
6) Telefon komórkowy lub inny przenośny sprzęt elektroniczny może być włączony w trakcie trwania zajęć
w wyjątkowych wypadkach i jedynie za zgodą prowadzącego.
7) Jeśli Klubowicz nie reaguje na polecenie Wolontariusza nieużywania i schowania telefonu lub innego
urządzenia elektronicznego, musi się liczyć z konsekwencjami opisanymi w rozdziale III Kodeksu.
8) Jeśli do sali wchodzi osoba dorosła wszyscy Klubowicze powinni wstać i ponownie usiąść na polecenie
prowadzącego.
9) Klubowicz przez podniesienie ręki sygnalizuje chęć zadania pytania.
10) Klubowicz zadaje pytania po wyznaczeniu przez prowadzącego – nie przekrzykuje innych uczestników
zajęć.
§ 9. Nieobecności w Klubie
1. Nieobecność Klubowicza może być usprawiedliwiona jedynie przez jego rodziców lub opiekunów
prawnych poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 07477607177 - tylko w dniu zajęć.
2. Usprawiedliwienie musi zawierać wyraźną datą nieobecności dziecka.
3. W razie trzech nieusprawiedliwonych nieobecności w ciągu roku, Klub może skreślić
Dziecko z listy członków Klubu. W tym przypadku opłata nie podlega zwrotowi.
§ 10. Strój Klubowicza
1. Klubowicze przychodzą do szkoły ubrani odpowiednio do pogody. W wyborze stroju proszę wziąć pod
uwagę, że w czasie zajęć Klubu może być wykorzystywana farba plakatowa oraz klej do papieru.
2. Na zajęciach sportowych obowiazuje strój sportowy, określony przez prowadzącego.
§ 11. Podstawowe zasady kulturalnego zachowania
1. Klubowicz wita i żegna się z obecnymi w Klubie Rodzicami i Wolontariuszami stojąc i nie trzymając rąk w
kieszeniach.
2. W czasie przerw Klubowicz zachowuje się kulturalnie, zjada posiłek powoli, siedząc w wyznaczonym
miejscu. Zabawa w czasie długiej przerwy zezwolona jest po zakończonym posiłku.
3. W czasie zajęć Klubu nie należy nosić nakryć głowy (czapek, czapek z daszkiem, itp.)
4. Klubowicz nie używa wulgaryzmów i nie wszczyna bójek.
5. Klubowicze nie zaśmiecają korytarzy, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie Klubu.
6. Uczniowie nie biegają po korytarzach w czasie zajęć oraz przerw (wyjatek stanowią zajęcia sportowe
odbywające się w jednej z sal). Klubowicze mogą biegać w wyznaczonych do tego miejscach na dużej sali
oraz na podwórku.
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7. Klubowicze nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności Klubowej.
8. Klubowicze nie mogą wchodzić na scenę bez asekuracji Wolontariusza.
Rozdział III
Nagrody i kary
§ 12. Wyróżnienia i nagrody
1. Klubowicz może otrzymać nagrodę na zakończeniu roku za:
1) aktywność w zajęciach,
2) wysoką kulturę osobistą i koleżeńską postawę,
3) frekwencję.
§ 13. Kary
1. Przez złe zachowanie rozumie się niestosowanie się do Kodeksu Klubowicza oraz brak kultury osobistej.
2.
1) Za szkody wyrządzone umyślnie Klubowicz odpowiada dyscyplinarnie (usunięciem z listy członków
Klubu) a rodzice materialnie.
2) O ile to możliwe uczeń musi sam naprawić szkodę.
Rozdział IV
Inne ważne ustalenia
§ 14. Przebywanie w pomieszczeniach Klubu
1. W czasie zajęć lekcyjnych Klubowicze nie mogą samowolnie opuszczać terenu Klubu.
2. Czas zajęć klubowych trwa od początku pierwszych zajęć do końca ostatnich w planie zajęć danej grupy.
3. Podczas przerw, o ile pozwala na to pogoda, Klubowicze mogą przebywać na podwórku, pod opieką
Wolontariuszy, w dni zimne i deszczowe Klubowicze nie mogą opuszczać budynku Klubu.
4. Klubowicze, którzy nie uczęszczają na zajęcia sportowe, umieszczone w planie zajęć nie na pierwszych
lub ostatnich godzinach zajęć, przychodzą do Klubu tylko na czas zajeć tematycznych lub mogą przebywać
w Klubie pod opieką Rodzica/Opiekuna.
§ 15. Telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne i inne cenne przedmioty
1. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
przez Dzieci.
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2. Dziecko, które używa tych urządzeń i nie reaguje na uwagi Wolontariusza, musi liczyć się z
koniecznością oddania sprzętu Wolontariuszowi, który przekazuje go w depozyt Koordynatorowi Klubu.
3. Dziecko otrzymuje pokwitowanie i może odzyskać telefon dopiero po zakończeniu wszystkich zajęć w
danym dniu lub po zgłoszeniu się do Klubu z Rodzicem/Opiekunem prawnym.
4. Decyzja o terminie i sposobie przekazania urządzenia należy do Koordynatora Klubu.
5. Jeśli uczeń odmawia przekazania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w
depozyt musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami do skreślenia z listy czlonków Klubu włącznie.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste przynoszone przez uczniów do szkoły
(w tym telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne) oraz za plecaki, torby i okrycia wierzchnie
pozostawione poza salą bez nadzoru.
§ 16. Niszczenie mienia szkoły i przedmioty niebezpieczne
1. Za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów Klubowicz ponosi karę
dyscyplinarną, a jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialność materialną.
2. Klubowiczom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów uznawanych powszechnie za niebezpieczne.
§ 17. Współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi Klubowiczów
1. Klub respektuje prawo Rodziców/Opiekunów prawnych do wychowywania swoich dzieci, a swoją rolę
pojmuje jako wspomagającą.
2. Formami współpracy Klubu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi są spotkania indywidualne i kontakt
przez email oraz kontakt telefoniczny.
3. Obecność rodziców na uroczystościach Klubu np. Zakończenie Roku, Polski Dzień, itp. Jest mile widziana
i pożądana.
4. Najważniejsze informacje i dokumenty Klubu znajdują się do wglądu dla rodziców w folderze
Koordynatora i/lub na stronie internetowej Klubu.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 18
1) Każda większa zmiana Kodeksu wymaga akceptacji Koordynatora Klubu oraz co najmniej jednego
czlonka zarządu Revi.
§ 19

Kodeks obowiązuje od dnia akceptacji przez wszystkich wymienionych wyżej członków Klubu i Revi.
§ 20

Kodeks jest udostępniony wszystkim członkom społeczności klubowej poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń, przekazanie członkom wraz z kartą zapisu Dziecka oraz opublikowanie na stronie internetowej
Klubu.
Real & Enthusiastic Voice of Integration, Gosfield Shopping Village, Petersfield Lane, Gosfield, Essex, CO9 1PU

§ 21

Podpisanie Kodeksu przez Klubowicza oraz jego Rodzica/Opiekuna prawnego jest konieczne do zapisu
Dziecka do Klubu.
KODEKS ZAAKCEPTOWANY ZOSTAŁ W DNIU (DATA) ...........................................................................

Podpis Koordynatora Klubu

Podpis członka zarządu Revi

Oświadczam, że znam i akceptuję zasady Kodeksu Klubowicza (data) ....................................................

Podpis Klubowicza

Podpis Rodzica/Opiekuna
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