Szanowni Paostwo
Informujemy, że głos decyzyjny dotyczący współpracy z firmami zewnętrznymi prowadzącymi
zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole należy do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 16.
Poniżej zasady dotyczące nawiązania współpracy.

KROK 1
Szkoła jest strefa wolną od reklam, dlatego też wszelkiego rodzaju plakaty, ulotki i oferty dotyczące
zewnętrznych zajęd dodatkowych należy uzgadniad z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 16.
Wszelkie oferty zajęć dodatkowych należy kierowad bezpośrednio na adres e-mail:

radarodzicowsp16@o2.pl
Bardzo prosimy w sprawie zajęd dodatkowych lub ewentualnej informacji zwrotnej nie kontaktowad
się z pracownikami szkoły, gdyż informacje zwrotną dostaniecie Paostwo bezpośrednio od
przedstawiciela Rady Rodziców.
Rada Rodziców dokonuje wyboru firm na kolejny rok szkolny już w czerwcu, przed zakooczeniem
swojej kadencji informując o tym zainteresowane firmy.

KROK 2
Po pozytywnej weryfikacji ze strony Rady Rodziców proszę zgłosid się we wrześniu do kierownika
gospodarczego z pismem skierowanym do Dyrektora szkoły o wynajem sali.
Do pisma należy dołączyd:
1) wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- NIP
2) zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON
Ponadto informujemy, że osoby prowadzące zajęcia powinny mied zaświadczenie o kwalifikacjach do
prowadzenia poszczególnych zajęd. Zatrudnienie odpowiedniej kadry leży po stronie firmy
organizującej zajęcia.

KROK 3
Po akceptacji ze strony Dyrektora szkoły zostaniecie Paostwo poinformowani o terminie zapisów
dzieci na zajęcia. W praktyce są to dwa popołudnia, w których przedstawiciele firm rozkładają się w
holu na przygotowanych dla nich stanowiskach. Rodzice znają termin zapisów na zajęcia, więc w tych
dniach zapisu dziecka dokonują bezpośrednio u przedstawiciela Paostwa firmy.

KROK 4
Przygotowanie ze strony szkoły i podpisanie z firmą umowy wynajmu sali.
Koszt wynajmu sal ( stan na 1 IX 2017 roku ):
- sala dydaktyczna:
- mała salka dydaktyczna:
- sala wielofunkcyjna częśd przedszkolna:
- sala wielofunkcyjna z lustrami częśd szkolna:
- hala sportowa cała:

35zł netto /60min
25zł netto /60 min
49zł netto /60 min
60zł netto /60 min
250zł netto/60 min

Ceny mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu rocznej kalkulacji związanej ze wzrostem cen mediów.

KROK 5
Zajęcia dodatkowo płatne ruszają od 1 października.

