ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020-2021
I. Informacje ogólne
1. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolne. Są to zajęcia poza planem
lekcyjnym.
2. Wykaz prowadzonych w danym semestrze zajęć pozalekcyjnych znajduje się na
stronie internetowej szkoły, w zakładce „dla ucznia i rodziców”-„zajęcia
pozalekcyjne”.
II. Zapisy na zajęcia pozalekcyjne
1. Zapisy prowadzone są na dany semestr roku szkolnego, w terminach:
a) na I semestr 2020/2021 w terminie do 23-09-2020 r.
b) na II semestr 2020/2021 w terminie do 15-01-2021 r.
2. Zapisu ucznia na zajęcia dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka poprzez dziennik
elektroniczny jako wiadomość na adres „sekretariat DW”.
3. W zgłoszeniu należy podać:
a) imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza
b) nazwę kółka i jego termin
III.Zasady przyjęcia ucznia na zajęcia pozalekcyjne.
1. Uczniowie przyjmowani są na zajęcia pozalekcyjne na podstawie zgłoszenia
dokonanego przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. Maksymalna ilość uczniów na zajęcia pozalekcyjne określana jest przez
prowadzącego.
3. W przypadkach w których liczba chętnych przekracza liczbę dzieci mogących
uczęszczać w danych zajęciach pozalekcyjnych odbędzie się losowanie uczestników.
4. Po zamknięciu zgłoszeń rodzice/opiekunowie otrzymają poprzez dziennik
elektroniczny potwierdzenie przyjęcia swoich dzieci na zajęcia pozalekcyjne.
IV. Opłata za zajęcia pozalekcyjne
1. Zajęcia pozalekcyjne są dodatkowo płatne. Nie są finansowane z czesnego.
2. Wysokość opłat za zajęcia podana jest na stronie internetowej szkoły w zakładce
„dla ucznia i rodziców”-„zajęcia pozalekcyjne”.
3. Opłata za zajęcia pozalekcyjne jest opłatę semestralną, płatną z góry, w terminie:
a) do 15-10-2020 r. za I semestr roku szkolnego 2020/2021
b) do 15-02-2021 r. za II semestr roku szkolnego 2020/2021
4. Opłata semestralna nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji ucznia
z uczestnictwa w danych zajęciach, z wyjątkiem opisanym w pkt. 5.
5. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prześle do sekretariatu poprzez dzienniczek
elektroniczny rezygnację ucznia z zajęć po pierwszych zajęciach wówczas opłata
semestralna nie będzie naliczona.

