
Regulamin zajęć dodatkowych 

Milanowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej 

1. Na zajęcia dodatkowe Rodzice zapisują Uczniów poprzez formularz zapisów w wersji 

online. Należy zaznaczyć wybrane pozycje i wysłać formularz.  

2. Wraz z wysłanym formularzem będzie podany termin rozpoczęcia zajęć oraz terminarz 

możliwości wprowadzania zmian w zapisach na zajęcia. Wprowadzone zapisy obowią-

zują od kolejnego tygodnia po wypełnieniu formularza.  

3. Przyjmujemy, że wrzesień to miesiąc, kiedy można jeszcze dokonywać zmian wyborów. 

Ostatnie zmiany będą mogły być wprowadzone do ostatniego piątku września, do wy-

znaczonej wcześniej godziny. Decyzja udziału w zajęciach będzie wiążąca na cały se-

mestr. Kolejna możliwość zmian będzie możliwa na początku II semestru, także  po-

przez wysłany formularz online. Niewypełnienie formularza powoduje, że ostatni wy-

pełniony formularz będzie dla nas  wiążący na kolejny semestr. 

4. We wrześniu będzie możliwość wprowadzania zmian w formularzu zajęć dodatkowych. 

Wprowadzone zapisy obowiązują od kolejnego tygodnia po wypełnieniu formularza. 

Aby zgłosić zmianę w decyzjach co do zajęć, trzeba wypełnić jeszcze raz formularz - 

zaznaczając zajęcia, na które będzie chodziło Państwa dziecko a nie zaznaczając zajęć, 

z których chcą Państwo zrezygnować. Ostatni wypełniony formularz będzie dla nas  

wiążący. 

5. Rachunki za zajęcia dodatkowe wystawiane są miesięcznie, razem z pozostałymi opła-

tami za szkołę. Rachunki za dany miesiąc wystawiane są za faktycznie w danym mie-

siącu odbyte zajęcia przez grupę (nieobecność dziecka nie zwalnia w danym miesiącu 

z opłaty). Rodzic zobowiązuje się do płacenia za wszystkie płatne zajęcia w danym se-

mestrze (po ostatnim terminie możliwym na zmiany w zapisach na zajęcia), nawet jeśli 

dziecko nie uczęszcza na zajęcia. Wyjątkowo we wrześniu uczestnictwo w zajęciach zli-

czane będzie indywidualnie, z uwzględnieniem wprowadzanych przez Państwa bieżą-

cych zmian. 

6. Odwołanie zajęć zdarza się sporadycznie, informujemy o tym przez elektroniczny 

dziennik Librus lub mailem i nie liczymy tych zajęć w płatnościach. 

7. Zajęcia mają określoną liczbę uczestników. W przypadku braku wystarczającej ilości 

zgłoszeń zajęcia mogą zostać odwołane. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczest-

ników na wybrane zajęcia liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy zgłoszenia 

większej ilości uczestników na wybrane zajęcia pozwolą na utworzenie dodatkowego 

terminu zajęć, uczniowie mogą być podzieleni wg innych kryteriów niż kolejność zgło-

szenia, np. wiek lub zapisy na inne zajęcia. 

8. Zgodnie z Regulaminem Szkoły - Rada Pedagogiczna może ograniczyć Uczniowi uczest-

niczenie  zajęciach dodatkowych, jeśli ma to negatywny wpływ na jakość realizowania 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez Ucznia. RMPSP, roz. III, pkt 11. 



9. W przypadku powtarzającego się zachowania, które utrudnia prowadzenie zajęć, pro-

wadzący zajęcia może ograniczyć uczestniczenie ucznia w zajęciach lub zupełnie go 

z tych zajęć skreślić. Nie wpływa to na zobowiązanie Rodzica do płacenia za zajęcia do 

końca semestru. 

10. Zgłoszenia na zajęcia terapeutyczne i logopedyczne zgłaszane są indywidualnie po-

przez sekretariat szkoły. Długość tych zajęć i okres opłaty jest ustalany indywidualnie z 

prowadzącym. 

11. Poniżej znajduje się tabela opłat za zajęcia płatne. Pozostałe zajęcia mieszczą się 

w opłatach za szkołę. 

Cennik zajęć płatnych 

Zajęcia Cena za jedne zajęcia Uwagi 

Nauka pływania - Basen 

(45 min zajęć z instrukto-

rem + transport i opieka) 

30 zł 
max. 15 miejsc/tor 

(2-3 tory) 

Zajęcia gimnastyczne pro-

wadzone przez trenera 

Klubu Grafit (45 min) 

20 zł  

Judo (45 min) 5 zł grupa do 14 osób 

Korektywa z fizjotera-

peutą (45 min) 
15 zł grupa do 14 osób 

Zajęcia sportowe kl. 5-8 

na Hali Sportowej 

(90 minut) 

10 zł  

Zajęcia sportowe kl. 3-4 

na Hali Sportowej 

(45 minut) 

5 zł  

Taniec nowoczesny 

(45 minut) 
15 zł  

   

Jęz. hiszpański (45 min) 

20 zł 

(+ ewentualnie 

podręcznik – 2 semestr) 

grupa do 12 osób 

   

Ceramika (45 min) 25 zł grupa do 14 osób 

Młody Odkrywca (45 min) 26 zł grupa do 15 osób 

Kulinarne (ok. 75 min) 15 zł grupa do 12 osób 

Robotyka kl. 1 (45 min) 25 zł grupa do 12 osób 

Robotyka kl. 2-8 (90 min) 35 zł grupa do 12 osób 

   



Terapia pedagogiczna in-

dywidualna (45 min) 
60 zł  

Terapia pedagogiczna 

w grupie dwuosobowej 

(45 min) 

40 zł 

Brak możliwości odwoła-

nia zajęć z powodu nieo-

becności ucznia 

Terapia ręki indywidualna 

(45 min) 
60 zł  

Zajęcia logopedyczne in-

dywidualne (30 min) 
40 zł  

Zajęcia logopedyczne 

w grupie dwuosobowej 

(30 min) 

25 zł 

Brak możliwości odwoła-

nia zajęć z powodu nieo-

becności ucznia 

Zajęcia logopedyczne 

w grupie trzyosobowej 

(30 min) 

15 zł 

Brak możliwości odwoła-

nia zajęć z powodu nieo-

becności ucznia 

 


