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I. Organizacja zajęć 

1. Nauczyciel prowadzący ustala termin i miejsce spotkań w godzinach umożliwiających 

uczestnictwo wszystkim uczniom. 

2. Zajęcia organizowane są zgodnie z planem tygodniowym. 

3. Zajęcia są organizowane w grupach. Grupa może liczyć 5-15 osób.  

4. Jeśli na zajęcia zapisze się mniej niż 5 osób, decyzję o prowadzeniu zajęć podejmuje 

dyrektor szkoły, jeśli więcej, decyzję podejmuje nauczyciel. 

5. Jeśli w trakcie trwania zajęć liczba osób zmniejsza się poniżej 5, nauczyciel na bieżąco 

dokonuje dodatkowego naboru. 

6. W przypadku dużej liczby osób chętnych nauczyciel ma możliwość prowadzenia zajęć 

w systemie dwutygodniowym.  

7. Uczniowie zapisują się na zajęcia do 20 września w I semestrze.  

II. Udział w zajęciach 

1. Na zajęcia pozalekcyjne uczeń zapisuje się samodzielnie lub zapisuje go rodzic 

podczas ustalonego spotkania dla rodziców lub poprzez dziennik elektroniczny.  

2. W przypadku opuszczania zajęć i nieusprawiedliwionych trzech nieobecności, uczeń, 

po powiadomieniu rodziców lub opiekunów, zostaje skreślony z listy.  

3. Na zajęciach uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tj.: 

- korzysta z urządzeń zgodnie z zaleceniami nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

- reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela; 

- wykorzystuje sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem pod opieką nauczyciela; 

- dba o ład i porządek w sali oraz w szatni; 

- podczas zajęć wykonuje ćwiczenia w odpowiednim stroju zgodnym zaleceniami 

nauczyciela; 

- zgłasza nauczycielowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i 

przyrządy; 

- przestrzega zasady zachowania obowiązujące w szkole. 

4. Na zajęciach sportowych, ruchowych i rekreacyjnych uczeń jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tj.: 

- opuszcza szatnię oraz wychodzi na salę gimnastyczną tylko w obecności 

nauczyciela prowadzącego; 

- ze sprzętu sportowego korzysta zgodnie z zaleceniami nauczyciela 

prowadzącego; 

- reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela; 

- podczas zajęć wykonuje ćwiczenia w odpowiednim stroju zgodnym z 

zaleceniami nauczyciela; 



- dba o ład i porządek w sali i w szatni; 

- zgłasza nauczycielowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i 

przyrządy; 

- przestrzega zasady zachowania obowiązujące w szkole. 

5. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa nauczyciel ma prawo wpisać 

informację o negatywnym zachowaniu w dzienniku elektronicznym. 

6. W przypadku świadomego uszkodzenia sprzętu i przyrządów uczeń, za zgodą 

rodziców, jest zobowiązany do naprawy szkody.  

7. Powtarzające się przypadki łamania regulaminu, tj. trzykrotna uwaga, skutkują 

zgłoszeniem do wychowawcy klasy oraz powiadomieniem rodziców/prawnych 

opiekunów i w konsekwencji skreśleniem z zajęć.  


