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§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Szkoła oferuje zarówno zajęcia bezpłatne, prowadzone przez jej nauczycieli, jak i płatne, 

prowadzone przez firmy zewnętrzne. 

 

2. Płatne zajęcia dodatkowe  są nieobowiązkowe, uczestnictwo w nich jest dobrowolne i 

wynika z zainteresowań ucznia. 

 

3. W przypadku płatnych zajęć pozalekcyjnych, organizatorzy zajęć określają: 

a) terminy zajęć,  

b) minimalną i maksymalną liczbę uczestników. 

 

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość wpływania na dni organizacji zajęć, zależnie od planu 

lekcji i dostępności sal lekcyjnych. 

 

5. Szkoła przedstawia rodzicom ofertę zajęć pozalekcyjnych w pierwszym tygodniu września 

danego roku szkolnego. 

 

6. Organizatorzy zajęć dodatkowych prezentują swój program w trakcie rozpoczęcia roku 

szkolnego lub w ciągu dwóch pierwszych tygodni września w formie zajęć pokazowych. 

 

7. Koordynatorem zajęć dodatkowych  jest osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. W 

bieżącym roku szkolnym koordynatorem jest Małgorzata Król email 

m.krol@zawisza.szkola.pl. 

 

8. Do dnia 23 sierpnia każdego roku szkolnego organizator zajęć dostarcza do szkoły wzór 

umowy. 

 

§2 

ZAPISY NA ZAJĘCIA DODATKOWE  

 

1. Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się w ciągu dwóch pierwszych tygodni września 

danego roku szkolnego, poprzez Formularz Zapisu udostępniony na stronie internetowej 

szkoły.  W formularzu należy wpisać: 

 

a) imię i nazwisko ucznia,  

b) klasę,  

c) adres email do rodziców,  

d) numer telefonu kontaktowego,  
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2. W tygodniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia zajęć, organizator zajęć odbiera listę 

zapisów z sekretariatu szkoły. Kopia listy pozostaje w szkole. 

 

3. Przed rozpoczęciem zajęć, organizator informuje szkolnego koordynatora zajęć 

dodatkowych  i rodziców zapisanych uczniów: 

 

a) o tym, czy uzbierała się minimalna liczba uczestników i zajęcia rozpoczną się,  

b) potwierdza dzień i godzinę zajęć.   

 

4. Organizator zajęć zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania szkoły o 

każdorazowym dopisaniu się lub rezygnacji ucznia z zajęć. 

 

5. Organizator zajęć zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały do 

ich prowadzenia (pomoce dydaktyczne, karty pracy i inne). 

 

6. Umowy o współpracy ze szkołą zawierane są w ostatnim tygodniu sierpnia.  

 

§3 

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH  

W PIERWSZYM SEMESTRZE 

 

 

1. Warunkiem uruchomienia poszczególnych zajęć pozalekcyjnych jest zgłoszenie się 

minimalnej liczby uczestników.  

 

2. Zajęcia dodatkowe w pierwszym semestrze rozpoczynają się w trzecim tygodniu września. 

3. Aktualne godziny i terminy zajęć są dostępne na stronie internetowej szkoły 

www.zawisza.szkola.pl   w zakładce Dla Rodzica/Zajęcia dodatkowe. 

 

4. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych. 

 

5. Dzienniki wydawane są i przechowywane w sekretariacie szkoły.  

 

6. W dzienniku uzupełniamy: 

a) listę obecności, 

b) tematy zajęć,  

c) semestralny plan zajęć (na początku każdego semestru). 
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§4 

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI 

 

1. Nauczyciel zajęć dodatkowych odbiera uczestników zajęć ze świetlicy szkolnej, dotyczy to 

uczniów klas I-III.  Starsi uczniowie przychodzą na zajęcia samodzielnie.  

 

2. W trakcie zajęć uczniowie pozostają pod opieką prowadzącego. 

 

3. W trakcie zajęć uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać sali i pozostawać bez opieki. 

 

4. Po zakończonych zajęciach nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do 

odprowadzenia dzieci do nauczyciela świetlicy (I-III) i przekazania ich pod jego opiekę 

oraz powiadomienia, które dzieci zostały odebrane przez opiekunów bezpośrednio po 

zajęciach.  

 

5. W trakcie zajęć dodatkowych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych 

oraz z komputerów nauczycielskich. 

 

§5 

 

ZAWIESZENIE I ODWOŁANIE ZAJĘĆ 

 

1. W sytuacjach losowych, np. choroba nauczyciela/instruktora, awaria sprzętu 

wykorzystywanego podczas zajęć, pojedyncze zajęcia mogą zostać odwołane. 

 

2. Jeśli jest to możliwe, w przypadku choroby instruktora, firma zapewnia zastępstwo. 

 

3. Jeśli zastępstwo nie jest możliwe, organizator ustala dogodny termin odrobienia zajęć lub 

ustala sposób rozliczenia odwołanych zajęć i informuje o tym sekretariat szkoły. 

 

4. Organizator zajęć zobowiązany jest do terminowego informowania rodziców i szkolnego 

koordynatora zajęć dodatkowych o odwołanych zajęciach, tj. najpóźniej na dzień przed 

zajęciami. 

 

 

§6 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL 

 

1. Zajęcia dodatkowe odbywają się w salach lekcyjnych w budynku szkoły. 

 

2. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do nadzorowania właściwego 

użytkowania sali oraz jej wyposażenia w trakcie zajęć. 
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3. Zabrania się niszczenia wyposażenia i dekoracji sali. 

 

4. Zabrania się korzystania z osobistych rzeczy uczniów pozostawionych w sali. 

 

5. Po zakończonych zajęciach, instruktor oraz uczestnicy zajęć zobowiązani są do 

pozostawienia w sali porządku: 

 

a) posprzątania z podłogi wszelkich skrawków papieru lub materiałów, 

b) ustawienia ławek,  

c) ustawienia krzeseł zgodnie z układem zastanym w sali po zakończonych lekcjach  

d) wytarcia tablicy. 

 

§7 

 

PŁATNOŚCI 

 

1. Płatności za zajęcia regulowane są przez rodziców na konto szkoły o numerze  

15 1090 1753 0000 0001 0466 7867 w systemie miesięcznym w terminie płatności 

czesnego. Jeżeli dziecko uczestniczy w jednej godzinie zajęć dodatkowych tygodniowo 

płatność wynosi 40 złotych za cały miesiąc, przy dwóch godzinach tygodniowo płatność 

wynosi 70 złotych za cały miesiąc, przy trzech godzinach tygodniowo 90 złotych za cały 

miesiąc.  Przy większej niż 3 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo, każda następna 

godzina jest płatna w wysokości 30 złotych za cały miesiąc. 

 

2. Za możliwość użytkowania lokalu organizator zobowiązuje się do wpłacenia jednorazowo 

w każdym semestrze darowizny na cele edukacyjne szkoły oraz przesłania potwierdzenia 

wpłaty na adres email koordynatora zajęć dodatkowych. Wpłaty należy dokonać na konto 

szkoły o numerze  15 1090 1753 0000 0001 0466 7867 

 

§8 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie kwestie dotyczące zajęć dodatkowych (płatności, zapisy, rezygnacja z zajęć i 

inne pokrewne), regulowane są pomiędzy organizatorem zajęć dodatkowych a Dyrekcją 

Szkoły. 
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