
 

REGULAMIN NABORU NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

1. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem 

w szczególności ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i zainteresowań.  

2. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne zatwierdza Dyrektor szkoły po przygotowaniu planu pracy 

opracowanego przez osobę prowadzącą zajęcia.  

3. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w formie:  

• kół zainteresowań,  

• zajęć rekreacyjno – sportowych,  

• zajęć artystycznych,  

• innych zajęć doraźnych wynikających z potrzeb uczniów. 

4. Na zajęcia pozalekcyjne ucznia może zgłosić rodzic, nauczyciel przedmiotu, wychowawca 

klasy lub sam uczeń. 

5. Chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych uczniowie lub ich rodzice zgłaszają                        

w określonym terminie drogą elektroniczną poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku 

elektronicznym Librus. Wiadomość powinna być skierowana do nauczyciela prowadzącego 

zajęcia i zawierać imię, nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę i termin zajęć. 

6. Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych zależy od rodzaju danych zajęć, ustala ją nauczyciel 

prowadzący.  

7. Jeżeli liczba chętnych uczniów przekracza ustalony limit miejsc nauczyciel prowadzący 

zajęcia przeprowadza test kwalifikacyjny, o czym informuje rodziców za pomocą modułu 

wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. Forma testu zależy od rodzaju zajęć 

dodatkowych. Nauczyciel prowadzący zachowuje listę rezerwową uczniów na wypadek 

zwolnienia się miejsc na danych zajęciach.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia informuje rodziców o zakwalifikowaniu się ucznia oraz 

terminie zajęć drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny Librus). 

9. Ustala się następujące zasady organizacji pozalekcyjnych zajęć dodatkowych:  

a) zajęcia dodatkowe odbywają się przed oraz po obowiązkowych zajęciach 
dydaktycznych;  

b) rodzaj, formę i harmonogram zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia 
w porozumieniu z wychowawcami oraz za zgodą Dyrektora szkoły;  

c) nauczyciele organizujący zajęcia zobowiązani są do zapewnienia opieki 
i bezpieczeństwa uczniom;  

d) nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;  



e) zajęcia są organizowane zgodnie z planem tygodniowym.  

10. Na zajęciach uczeń jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa:  

a) korzysta z urządzeń i sprzętu szkolnego zgodnie z zaleceniami nauczyciela 
prowadzącego zajęcia;  

b) stosuje się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;  

c) dba o ład i porządek w trakcie zajęć;  

d) zgłasza nauczycielowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i przyrządy;  

e) przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole;  

f) przebywa w sali dydaktycznej lub w sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela 
prowadzącego.  

11. Uczeń zostaje wykreślony z zajęć w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych 
nieobecności. O tym fakcie nauczyciel informuje rodziców lub opiekunów prawnych.  

12. Powtarzające się przypadki łamania regulaminu, tj. trzykrotna uwaga, skutkują 
zgłoszeniem do wychowawcy klasy oraz powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych 
i w konsekwencji skreśleniem z listy uczestników zajęć.  

13. Rodzice lub opiekunowie prawni mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 
zajęcia w wyznaczonym terminie, także w trakcie dni otwartych szkoły lub poprzez moduł 
Wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. 

 

 


