Regulamin zajęć pozalekcyjnych organizowanych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
1. W szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne.
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Termin zajęć pozalekcyjnych ustala prowadzący nauczyciel w porozumieniu z dyrekcją

szkoły. Podczas ustalania harmonogramu zajęć bierze się pod uwagę plan lekcji oraz
dostępność sal lekcyjnych.
4. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych jest umieszczany na stronie szkoły oraz w budynku

szkoły, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze.
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez

dyrekcję szkoły. Podstawową dokumentację stanowią: dziennik i program zajęć.
6. Zapisu na zajęcia pozalekcyjne uczniów dokonują rodzice/opiekunowie. Deklaracja

udziału w zajęciach stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Grupa uczniów zapisanych na zajęcia pozalekcyjne nie może przekraczać 25 osób.
8. Warunkiem uruchomienia poszczególnych zajęć pozalekcyjnych jest zgłoszenie się

minimum 8 uczestników.
9. Zajęcia pozalekcyjne w pierwszym semestrze roku szkolnego rozpoczynają się

w czwartym tygodniu września.
10. O rezygnacji lub zwolnieniu ucznia z zajęć pozalekcyjnych decyduje, w formie pisemnej

(poprzez dziennik elektroniczny), jego rodzic/opiekun.
11. Uczestnik zajęć pozalekcyjnych jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego

udziału w zajęciach.
12. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać uczniom listę materiałów niezbędnych na zajęcia

pozalekcyjne z tygodniowym wyprzedzeniem.
13. W wyznaczonym czasie trwania zajęć uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela

prowadzącego.
14. Uczniowie klas 1-3, uczęszczający do świetlicy szkolnej i zapisani na zajęcia

pozalekcyjne, są odbierani ze świetlicy przez nauczycieli prowadzących zajęcia
i przyprowadzani do świetlicy po ich zakończeniu. Rodzice/opiekunowie odbierają
dziecko ze świetlicy szkolnej.

15. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej, a oczekują na zajęcia

pozalekcyjne po zakończonych lekcjach, są zobowiązani udać się pod salę, w której będą
odbywać się zajęcia pozalekcyjne.
16. Po zakończonych zajęciach nauczyciel prowadzący oraz uczestnicy zajęć zobowiązani są

do uporządkowania sali.
17. Nauczyciel może odwołać zajęcia pozalekcyjne z ważnych powodów. Odwołanie zajęć

każdorazowo jest uzgadniane przez nauczyciela z dyrekcją szkoły. Nauczyciel informuje
rodziców/ opiekunów uczniów o odwołanych zajęciach pisemnie poprzez dziennik
elektroniczny, co najmniej jeden dzień przed zaplanowanymi zajęciami. W wyjątkowych
przypadkach nauczyciel może odwołać zajęcia w dniu ich odbywania się.
18. Uczeń może zostać wykreślony z listy uczestników zajęć dodatkowych na prośbę

rodziców/opiekunów lub w przypadku, gdy:
•

ma co najmniej trzy nieusprawiedliwione nieobecności;

•

trzy razy nie przygotował na zajęcia materiałów podanych wcześniej przez
nauczyciela;

•

odmawia współpracy;

•

wykazuje niechęć do uczestniczenia w zajęciach.

19. O niewłaściwym zachowaniu ucznia w czasie zajęć nauczyciel niezwłocznie informuje

dyrekcję szkoły oraz jego rodziców/opiekunów, np. poprzez dziennik elektroniczny lub
telefonicznie.
20. Nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o skreśleniu ucznia z listy

uczestników zajęć pozalekcyjnych, poprzez dziennik elektroniczny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć pozalekcyjnych organizowanych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KĄTACH WROCŁAWSKICH
W ROKU SZKOLNYM ……………………………..

Deklaruję uczestnictwo
dziecka ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia/uczennicy klasy .................
w zajęciach ................................................................................................................
(nazwa zajęć)*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć pozalekcyjnych organizowanych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

………………………..
Data

……………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO)
informuję Panią/Pana, że:

•
•
•

•
•
•
•

administratorem podanych danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl
celem przetwarzania Pani/Pana danych jest prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odpowiedzialność za
naruszenie przepisów prawa;
podane dane będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego;
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
Pani/Pana prawa lub RODO.

* W przypadku zapisania dziecka na kilka zajęć, należy wypełnić deklarację oddzielnie na każde zajęcie.

