
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 STO 
 

1. Zajęcia pozalekcyjne dzieli się na dwie grupy: 

 koła zainteresowań w ramach czesnego (prowadzone przez nauczycieli naszej 

szkoły), 

 zajęcia dodatkowe (prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły i specjalistów z 

firm zewnętrznych), płatne dodatkowo. 

2. Informacja o ofercie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych  w danym roku szkolnym 

zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w szkole w 

pierwszym tygodniu roku szkolnego. 

3. Zapisy na koła zainteresowań prowadzone są w terminach ustalonych przez Dyrektora 

i podanych do wiadomości uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły.  

4. Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub uczeń przez dziennik elektroniczny 

bezpośrednio u prowadzącego zajęcia. 

5. Listy uczestników nie ograniczają ilości chętnych. W przypadku dużego 

zainteresowania lista chętnych uczniów jest dzielona i koło zainteresowań odbywa się 

co 2 tygodnie. 

6. Zmiany uczestnictwa ucznia w zajęciach od II półrocza należy zgłaszać za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego bezpośrednio do prowadzącego zajęcia i do 

koordynatora zajęć pozalekcyjnych (wyznaczonego przez Dyrektora szkoły).  

7. Obowiązujące w danym roku szkolnym terminy zapisu na zajęcia pozalekcyjne oraz 

terminy rezygnacji z nich podawane są na początku każdego roku szkolnego i w 

ostatnim tygodniu pierwszego półrocza. 

8. Szkoła zobowiązana jest do monitorowania ilości i jakości prowadzonych zajęć 

dodatkowych. 

9. Szkoła zobowiązana jest do podawania na bieżąco rodzicom informacji o 

ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu zajęć pozalekcyjnych. 

10. Koła zainteresowań w ramach czesnego: 

 każdy uczeń klas 1-3 ma prawo do uczestnictwa w trzech kołach zainteresowań, 

klas 4-8 – bez ograniczeń, 

 uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i wynika z zainteresowań ucznia, 

 koło zainteresowań rozpoczyna swą działalność wtedy, kiedy zapisanych jest co 

najmniej 6 uczestników, 

 koło kontynuuje swoją działalność, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 6 

uczniów, ograniczenie to nie ma zastosowania do przedmiotowych kół 

zainteresowań dla klas 4 – 8 lub kół przygotowujących do egzaminów, 

 o ostatecznej liście uczestników koła decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia, 

 po pierwszych zajęciach koła dopuszcza się możliwość rezygnacji, 

 od kolejnych zajęć uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w wybranym przez 

siebie kole zainteresowań przynajmniej przez jedno półrocze, 

 w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji z koła – po 

uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym, 

 w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania ucznia, 

zaburzającego tok zajęć lub w inny sposób uniemożliwiającego realizację 

zaplanowanych działań grupy, dopuszcza się wykreślenie go z listy koła. 

11. Zajęcia dodatkowe (płatne): 

 ilość zajęć dodatkowych, w których uczestniczy uczeń, zależy od woli rodzica, 



 zapisy na zajęcia dodatkowe prowadzone są w terminach ustalonych przez 

Dyrektora i podanych do wiadomości uczniów i rodziców na stronie internetowej 

szkoły. Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub uczeń przez dziennik elektroniczny 

bezpośrednio u koordynatora zajęć dodatkowych (kierownik świetlicy – p. Ewa 

Cwalińska-Ciereszko), 

 rezygnacja z zajęć wymaga powiadomienia przez dziennik elektroniczny 

koordynatora zajęć dodatkowych, 

 po pierwszych zajęciach dopuszcza się możliwość rezygnacji bez konsekwencji 

finansowych, 

 od kolejnych zajęć uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w wybranych 

zajęciach przynajmniej przez jedno półrocze, 

 w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie półrocza rodzic zobowiązany jest do 

pokrycia pełnych kosztów zajęć za całe półrocze, 

 w razie niedotrzymania przez rodzica terminu rezygnacji z zajęć, ponosi on pełną 

opłatę za półrocze zajęć, 

 opłaty za zajęcia dodatkowe uiszcza się z góry za dane półrocze w terminie 

wskazanym przez Dyrektora, 

 wysokość opłat może być uzależniona od ilości uczniów zapisanych na zajęcia, 

 po zakończeniu zapisów Dyrektor ustala wysokość opłat i informuje o tym 

rodziców poprzez wysłanie informacji przez dziennik elektroniczny. 

 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2018 roku. 

 


