
Regulamin zajęć dodatkowych 

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 obowiązują od kolejnego 
tygodnia po wypełnieniu przez Państwa formularza.  

3. Przyjmujemy, że pierwszy miesiąc to miesiąc, kiedy można jeszcze dokonywać zmian wyborów 
z tygodnia na tydzień. W kolejnych miesiącach decyzja udziału w zajęciach będzie wiążąca na cały 
następny miesiąc, chyba że wcześniej szkoła przejdzie na edukację zdalną lub hybrydową. Zmian 
można dokonywać do ostatniego  piątku  miesiąca poprzez wysłany formularz online. 
Niewypełnienie formularza powoduje, że ostatni wypełniony przez Państwa formularz będzie dla 
nas  wiążący na kolejny miesiąc. 

4. W pierwszym miesiącu będzie możliwość wprowadzania zmian w zapisach na zajęcia dodatkowe. 
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 płatne wystawiane są miesięcznie, razem z pozostałymi opłatami za 
szkołę. W czasie epidemii zmieniamy dotychczasowe zasady rozliczania rachunków - rachunki za 
dany miesiąc wystawiane są za faktyczny w danym miesiącu udział dziecka w zajęciach. 

6. Zajęcia wyrównawcze są istotniejsze niż zajęcia dodatkowe. Jeśli nauczyciel uważa za zasadny udział 
dziecka w zajęciach wyrównawczych, uczeń będzie zwalniany z zajęć dodatkowych, odbywających 
się w tym samym czasie. 

7. Odwołanie zajęć zdarza się sporadycznie, informujemy o tym przez elektroniczny dziennik Librus 
lub mailem i nie liczymy tych zajęć w płatnościach. 

8. Zajęcia mają określoną liczbę uczestników. W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń zajęcia 
mogą zostać odwołane. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników 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 zgłoszenia, np. wiek lub zapisy na inne zajęcia. 

9. Zgodnie z Regulaminem Szkoły - Rada Pedagogiczna może ograniczyć Uczniowi uczestniczenie 
w zajęciach dodatkowych, jeśli ma to negatywny wpływ na jakość realizowania obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych przez Ucznia. RMPSP, roz.III, pkt 11. 

10. W przypadku powtarzającego się zachowania, które utrudnia prowadzenie zajęć, prowadzący 
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. 

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

Cennik dodatkowych zajęć płatnych 

Zajęcia Cena za jedne zajęcia Uwagi 

Jęz. hiszpański (45 min) 20 zł (+ podręcznik) 
grupa do 12 osób 
zaj. 2 razy w tyg. 

Ceramika (45 min) 30 zł grupa do 14 osób 

Młody Odkrywca(45 min) 30 zł grupa do 15 osób 

 


