Lusówko, 1.09.2020r.
REGULAMIN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku
1. Zajęcia rozwijające kreatywność organizowane w szkole są adresowane do dzieci, które
przejawiają szczególne uzdolnienia i zainteresowania danym przedmiotem.
2. Zestawienie zajęć jest umieszczane na początku roku na stronie internetowej szkoły
oraz na gazetce informacyjnej w budynku szkoły.
3. W zajęciach może uczestniczyć ograniczona liczba uczniów (koła przedmiotowe – do 8
uczniów, koła artystyczne – do 15 uczniów).
4. Na przyjęcie ucznia na zajęcia decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę szczególne
predyspozycje, umiejętności lub dotychczasowe wyniki w nauce danego ucznia.
5. W zakresie zajęć sportowych zakłada się przeprowadzenie treningów/ zajęć otwartych
dla wszystkich uczniów z danej grupy wiekowej i przeprowadzenie w ich czasie testów
kwalifikacyjnych na dane zajęcia.
6. W zakresie koła basenowego do wyznaczonej urny zostaną zebrane deklaracje
uczestnictwa, a następnie spośród nich zostaną utworzone listy uczestników. W
przypadku większej ilości chętnych niż przewidziana ilość miejsc, konieczny będzie
podział na grupy.
7. Na zajęcia wyjazdowe można zapisywać się każdorazowo, po otrzymaniu informacji o
konkretnej wycieczce.
8. Uczestnictwo w zajęciach rozwijających kreatywność jest dobrowolne i powinno
wynikać z chęci ucznia.
9. Dopuszcza się tworzenie list rezerwowych. Gdy zmniejszy się liczba dzieci,
uczestniczących w zajęciach, nauczyciel przyjmuje uczniów z listy rezerwowej (według
kolejności zgłoszeń).
10. Jeżeli na dane zajęcia jest dużo chętnych dzieci, nauczyciel może stworzyć dwie grupy,
które będą miały zajęcia naprzemiennie, co drugi tydzień.
11. Każde dziecko przyjęte na zajęcia otrzyma od prowadzącego formularz zgody, który
rodzice/prawni opiekunowie ucznia podpisują, a uczniowie oddają go nauczycielowi.
12. Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem, że dany uczeń będzie
uczestniczył w danych zajęciach do końca roku szkolnego.
13. W przypadku zajęć wyjazdowych, zgodę wyraża się na każdy wyjazd osobno, a jej brak
wyklucza możliwość udziału w wycieczce.
14. Nieobecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana i należy ją usprawiedliwić. Trzy
kolejne nieusprawiedliwione nieobecności, skutkują skreśleniem z listy uczestników.
15. Nauczyciel nie może zwolnić jednorazowo ucznia z zajęć bez pisemnej prośby rodzica.
16. Jeżeli dziecko chce zrezygnować z udziału w zajęciach, rodzic zobowiązany jest do
pisemnego zgłoszenia rezygnacji.
17. Uczęszczanie na zajęcia czasem zobowiązuje do przynoszenia koniecznych
przyborów/instrumentów, wskazanych przez prowadzącego. W przypadku
nieprzygotowania do zajęć, nauczyciel może odesłać ucznia do świetlicy, bez
możliwości wcześniejszego powrotu do domu.

