
REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH  

w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Kawalerii  2022/2023 

1) Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych codziennie w godzinach 15.20-16.05 
i 16.15-17.00. 
 
2) Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się drogą elektroniczną. 

 
⚫ Spośród wszystkich zajęć uczeń/ rodzic wybiera jedne zajęcia pierwszego wyboru, 

jedne zajęcia drugiego wyboru oraz pozostałe 

 

⚫ W pierwszej kolejności uczniowie będą zapisywani na zajęcia pierwszego wyboru. 

Szkoła będzie starała się zagwarantować uczniowi dostanie się na co najmniej jedne 
zajęcia (w pierwszej kolejności na zajęcia pierwszego wyboru, dalej na drugiego 

wyboru i pozostałe- w miarę wolnych miejsc). 

 

⚫  Zawsze, gdy liczba zainteresowanych przekroczy limit miejsc będzie dokonane 

losowanie. 

 

⚫ W przypadku, gdy na dane zajęcia zapisze  się zbyt mała liczba uczestników,  lub 

zmniejszy się ona w ciągu roku szkolnego, zajęcia mogą zostać zawieszone. 

 
3) Do 30 września istnieje możliwość wypisania lub przepisania dziecka na inne zajęcia w 
miarę wolnych miejsc. Kolejna zmiana będzie możliwa na początku drugiego semestru. 

 
⚫ W ramach czesnego można wybrać trzy spośród następujących zajęć oznaczonych w 

ofercie „czesne/15 zł” 

Każde kolejne jest płatne 15zł za zajęcie. 

⚫ Inne zajęcia są dodatkowo płatne wg. cennika przedstawionego w ofercie. 

 
4)     Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują drogą mailową informację o 
wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe swojego dziecka za poprzedni miesiąc. 

 

5) Rodzice dokonują opłat za zajęcia dodatkowe gotówką w sekretariacie szkoły lub na 
numer konta podany w rozliczeniu, z dołu do 15-go dnia następnego miesiąca. Opłaty za zajęcia 
czerwcowe przyjmowane są z góry, razem z opłatami za maj, do 15 czerwca. 

 
6) O uczestnictwie dziecka w zajęciach w następnym semestrze decyduje brak zaległości w 
opłatach za poprzedni semestr. 

 

7) Rodzic płaci za zajęcia, które odbyły się, a na których dziecko było nieobecne np. z 
powodu choroby. Szkoła nie pobiera opłat jedynie za zajęcia, które nie odbyły się z powodu 
choroby nauczyciela lub innego wydarzenia szkolnego (wycieczka, uroczystość szkolna). 

 

8) W przypadki zamknięcia szkoły i braku możliwości prowadzenia zajęć online opłaty za 
zajęcia nie będą pobierane. 

 
9) Rezygnację z danych zajęć lub zapisanie dziecka na inne zajęcie w miarę wolnych 
miejsc, można zgłaszać tylko do końca pierwszego miesiąca danego semestru. 

 
11)  Prowadzący zajęcia ma prawo wykreślić ucznia z listy uczestników zajęć, w przypadku 
powtarzającego się niewłaściwego zachowania, które utrudnia prowadzenie zajęć. 

 

 

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 31 sierpnia 2022 


