ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ Staničná 13 Košice

ŠTATÚT ŠKD
Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ Staničná 13 v Košiciach zabezpečuje pre deti, ktoré
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť
podľa Výchovného programu, zameranú na spoločensko-vednú, pracovno-technickú,
telovýchovnú, dopravnú, zdravotnú, esteticko-výchovnú, prirodovednoenvironmentálnu činnosť, prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie
ich záujmov v čase mimo vyučovania.
1. Školský klub detí uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie
záujmovej činnosti so životom a usiluje sa o všestranný rozvoj osobnosti
mladého človeka. Vychováva ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so
zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Formuje jeho intelektuálny a
mravný rozvoj, pripravuje ho na tvorivú prácu a poskytuje mu estetickú,
zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
2. Výchova a vzdelanie žiakov ŠKD sa uskutočňuje v slovenskom jazyku rôznou
formou.
3. Financovanie ŠKD je zabezpečené:
 spolufinancovaním zákonných zástupcov žiakov a
 podielovými daňami MMK.
 Výška príspevku na činnosť ŠKD je stanovená Všeobecne záväzným
nariadením mesta Košice č.103 uznesenie č. 330 zo dňa 18.06.2012
podľa paragrafu 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podmienky financovania ŠKD.
 Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. septembra 2012.
4. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ základnej školy na základe žiadosti
zákonného zástupcu o prijatí do ŠKD.
Dieťa sa prijíma pri zápise do školy na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu.
Prijatie platí aj na ďalšie roky, nepodáva sa žiadosť každý školský rok.
Možnosť skončiť dochádzku v priebehu školského roka je na základe
písomnej žiadosti rodičov.
5. V ŠKD sa zabezpečuje činnosť podľa Výchovného programu, výchovných
plánov, výchovných osnov a výchovných štandárd, ktoré sú súčasťou
Výchovného programu ŠKD.
6. Výchovnými pracovníkmi ŠKD sú kvalifikované vychovávateľky.Výchovným
pracovníkom môže byť ten, kto má odbornú spôsobilosť, je občiansky
bezúhonný a morálne vyspelý.
7. Výchovná činnosť detí v ŠKD je dobrovoľná a možno ju vykonávať iba v čase
mimo vyučovania.
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