
REGULAMIN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

1. Prowadzone przez szkołę zajęcia pozalekcyjne mają na celu zapewnienie
harmonijnego rozwoju ucznia, poszerzenie jego zainteresowań, rozwijanie
talentów i umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, a także uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na miarę ich możliwości.

2. Zajęcia pozalekcyjne są przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

3. Uczniowie mają prawo wyboru zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze swymi
zainteresowaniami  i  możliwościami.  Zajęcia  stają  się  obowiązkowe  po
dostarczeniu pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) -  załącznik do
Regulaminu.

4. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapii sensorycznej i
logopedyczne są  obowiązkowe dla  uczniów,  którzy  są  na  nie  skierowani
przez nauczyciela, pedagoga, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub na
podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  po  dostarczeniu
zgody rodzica (prawnego opiekuna).

5. Zapisy uczniów na zajęcia pozalekcyjne zaczynają się na początku roku
szkolnego          i trwają do połowy września.

6. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych w danym dniu następuje na
pisemną   prośbę  rodzica  (prawnego  opiekuna)  z  wyrażnym  zapisem,  o
powrocie  samodzielnym  -  -"Biorę  całkowitą  odpowiedzialność  za
bazpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu" bądź przez osobisty
odbiór ucznia przez rodzica ( prawnego opiekuna) 

7.  Po  trzech  nieusprawiedliwionych  nieobecnościach  może  nastąpić
skreślenie  ucznia          z  listy  uczestników  zajęć  pozalekcyjnych  po
wcześniejszym  kontakcie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)   w  celu
wyjaśnienia przyczyn nieobecności.  

8. Rodziców (prawnych opiekunów) informujemy w sposób pisemny przez
dziennik elektroniczny.



9.  W  przypadku  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  pozalekcyjnych
odbywających  się  bezpośrednio  po  zajęciach  lekcyjnych  nauczyciel  jest
obowiązany powiadomić o tym fakcie rodzica (prawnego opiekuna).

10. Uczeń może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych po
dostarczeniu zgody z uzasadnieniem rodzica (prawnego opiekuna).

11.  Do  obowiązków  uczestników  zajęć  należy:  systematyczne
uczestniczenie,  przestrzeganie punktualności,  aktywny udział w zajęciach,
pozostawienie porządku po zakończeniu zajęć.

12. Rodzic zobowiązany jest do wyposażenia ucznia w pomoce niezbędne
do uczestnictwa w zajęciach.

13.  W sprawach spornych ostateczna  interpretacja  Regulaminu należy do
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

 Regulamin  wchodzi  w  życie  Zarządzeniem  Dyrektora  Szkoły  dnia  31
sierpnia 2018 roku.


