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Regulamin zajęć pozalekcyjnych  

w Zespole Szkół w Michałowie  

  

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych 

prowadzonych przez  Zespół Szkół w Michałowie.  

2. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności 

ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i zainteresowań.  

3. Ustala się następujące zasady organizacji pozalekcyjnych zajęć dodatkowych:  

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

b) udział w zajęciach jest dobrowolny; 

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

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

e) nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

f) zajęcia są organizowane zgodnie z planem opracowanym przez nauczyciela prowadzącego.  

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez dyrekcję 

szkoły. 

5. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w formie:  

a) kół przedmiotowych i kół zainteresowań,  

b) zajęć specjalistycznych, 

c) zajęć rekreacyjno – sportowych,  

d) zajęć artystycznych,  

e) organizacji szkolnych i młodzieżowych,  

f) gimnastyki korekcyjnej, 
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g) innych zajęć doraźnych wynikających z potrzeb uczniów, 

6. O liczbie  uczestników kół przedmiotowych decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.  

§2 

ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW 

1. Kwalifikacja uczestników dokonywana jest na podstawie:  

 diagnoz wewnątrzszkolnych;  

 wniosku rodzica lub nauczyciela; 

 zgłoszenia samego ucznia; 

 zaświadczenia lekarskiego  w przypadku gimnastyki korekcyjnej. 

2. Warunkiem kwalifikacji ucznia na zajęcia jest wypełnienie przez rodzica Deklaracji uczestnictwa 

dziecka/ucznia w zajęciach (Załącznik nr 1) 

3. Uczniowie mogą być kwalifikowani do zajęć w ciągu całego roku szkolnego. Liczba uczestników 

zajęć pozalekcyjnych zależy od rodzaju danych zajęć, ustala ją nauczyciel prowadzący zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

4. Na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w pierwszej kolejności będą kwalifikowani uczniowie 

mający trudności edukacyjne i osiągający słabe wyniki w nauce oraz uczniowie, którzy z przyczyn 

losowych przez długi czas byli nieobecni na zajęciach lekcyjnych (np. z powodu 

długoterminowego zwolnienia lekarskiego).  

5. Na zajęcia rozwijające uzdolnienia pierwszeństwo będą mieli uczniowie osiągający wysokie 

wyniki w nauce, aktywni i angażujący się w pracę na zajęciach przedmiotowych. 

6. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria przekroczy liczbę oferowanych miejsc, 

utworzone zostaną listy rezerwowe.  

7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w zajęciach w przypadku:  

 rezygnacji Rodzica z udziału jego dziecka w zajęciach,  

 wykreślenia ucznia z listy uczestników zajęć z powodu nieprzestrzegania niniejszego 

regulaminu,  

 po osiągnięciu założonych celów.  
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8. W pierwszej kolejności kwalifikowany będzie uczeń z listy rezerwowej, którego plan lekcji 

pozwala na udział w zajęciach w określonym przez prowadzącego terminie, jako kolejne kryteria 

przyjmuje się datę złożenia deklaracji przez zgłoszenie Rodzica.  

9. Ogłoszenie informacji o naborze na zajęcia pozalekcyjne, terminy opracowania list wstępnych 

na zajęcia dodatkowe, składania deklaracji uczestnictwa oraz przedstawienia ostatecznej listy 

uczestników poszczególnych zajęć podane będą uczniom w formie ustnej oraz w dzienniku 

elektronicznym. 

10. Informacje o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych przekazywane są bezpośrednio uczniom (o ile to 

możliwe) oraz umieszczane będą w dzienniku elektronicznym. 

 

§3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych jest:  

 zapoznanie się ucznia i rodzica z niniejszym regulaminem;  

 wypełnienie przez rodzica Deklaracji uczestnictwa dziecka/ucznia w zajęciach (Załącznik nr 1); 

 systematyczne uczęszczanie na zajęcia.  

 

§4 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

1. Uczeń jest zobowiązany do:  

 systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z niniejszym regulaminem,  

 aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

 przynoszenia na zajęcia potrzebnych pomocy, materiałów, przyborów. 

2. Na zajęciach uczeń jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

uczeń:  

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;  
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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 do ćwiczeń tylko w obecności nauczyciela 
prowadzącego.  

3. Uczeń, który samowolnie oddali się z zajęć bez pisemnego/elektronicznego zwolnienia Rodzica 

nie może mieć usprawiedliwionej nieobecności.  

4. W przypadku przekroczenia określonego limitu nieobecności (3 zajęcia nieusprawiedliwione) 

uczeń zostanie wykreślony z listy uczestników zajęć po uprzednim poinformowaniu Rodzica. 

Informacja o skreśleniu z listy uczestników zajęć (Załącznik nr 2). 

5. Nauczyciel może wyłączyć ucznia z zajęć w porozumieniu z dyrekcją szkoły w związku  

z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanych przez: statut 

szkoły, regulamin zajęć pozalekcyjnych oraz zasady ustalone przez nauczyciela i uczniów 

uczestniczących w danych zajęciach. O wyłączeniu ucznia z zajęć nauczyciel informuje jego 

Rodziców pisemnie. Informacja o skreśleniu z listy uczestników zajęć (Załącznik nr 2). 

 

§ 6 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH 

1. Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie przez Rodzica 

pisemnego oświadczenia lub przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej za 

pośrednictwem e-dziennika.  

2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do zajęć, jego 

miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, której plan lekcji pozwala na udział  

w zajęciach w określonym przez prowadzącego terminie.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

 


