ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
1. Dodatkowe zajęcia (w tym zajęcia o charakterze terapeutycznym) odbywają się zgodnie z planem
zajęć ustalonym przez nauczyciela/specjalistę prowadzącego określony rodzaj zajęć.
2. Na zajęcia dodatkowe mogą uczęszczać wszystkie dzieci, których rodzice/ wyrazili na to pisemną
zgodę.
3. W dodatkowych zajęciach sportowych mogą brać udział uczniowie, których stan zdrowia pozwala
na udział w tego typu zajęciach.
4. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania zajęć, jeśli odbywają się one na jej terenie. Nie
mogą samowolnie oddalać się poza budynek szkoły.
5. Nauczyciel na każdych zajęciach sprawdza listę obecności oraz zaznacza nieobecności.
6. Uczniowie oraz ich rodzice są informowani o zmianach w planie zajęć dodatkowych przez
wychowawcę lub nauczycieli/specjalistów prowadzących zajęcia za pomocą notatki pisemnej
wręczanej uczniom lub wpisu w e-dzienniku.
7. Uczniowie po zakończonych zajęciach dodatkowych są zobowiązani pozostawić porządek w Sali
(dosunięte krzesła, sprzątnięte śmieci ze stolików i podłogi, uporządkowane materiały, przybory
wykorzystywane na zajęciach).
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie biorący w nich udział oraz nauczyciele/specjaliści prowadzący
zajęcia.
8. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad BHP, w salach, w których obywają się poszczególne
zajęcia dodatkowe.
9. Rodzice uczniów, którzy nie ukończyli 7 roku życia zobowiązani są przyprowadzić dziecko do szkoły
i odebrać po skończonych zajęciach dodatkowych. Jeśli nie mogą uczynić tego osobiście, przekazują
wychowawcy w formie pisemnej informację, kto z wcześniej upoważnionych, pełnoletnich osób
danego dnia odbierze ucznia ze szkoły
10. Uczeń może być zawieszony w udziale w zajęciach dodatkowych (z wyjątkiem terapeutycznych),
jeśli jego zachowanie znacząco utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć oraz w przypadku, gdy
jego osiągnięcia w nauce uległy znacznemu pogorszeniu. Po poprawie wyników może wrócić na
zajęcia.

ORGANIZACJA REKOLEKCJI
1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organizatorem na co najmniej tydzień przed wyznaczonym
terminem ustala szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, informuje nauczycieli o
terminie i przyjętych ustaleniach związanych z organizacją rekolekcji oraz przedstawia szczegółową
organizację pracy Szkoły w tym okresie.
2. W czasie ich trwania szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej,
opiekę nad uczniami w czasie trwania rekolekcji sprawują nauczyciele.
3. Rekolekcje dla uczniów mają bezpośredni związek ze Szkołą, więc ich organizatorem jest
proboszcz parafii Św. Trójcy w Będzinie, a nie parafie zamieszkania uczniów.
4. Zasady organizacji rekolekcji w szkole:
ustalić z katechetami liczby uczniów, którzy będą uczestniczyć w rekolekcjach i liczbę
uczniów, którzy pozostaną w Szkole w celu przygotowania szczegółowej organizacji pracy
Szkoły w okresie rekolekcji.
zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii w
Szkole
zapewnić opiekę uczniom oczekującym w Szkole na przejście do kościoła w wyznaczonym
czasie,
ustalić odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z Regulaminem wycieczek pieszych
obowiązującym w Szkole
5. Nauczyciele mogą włączyć się aktywnie w przygotowanie i realizację programu rekolekcji.

