
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA z oddziałami dwujęzycznymi
HUMAN to HUMAN

REGULAMIN ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH

1. Zajęcia popołudniowe prowadzone są w godzinach 14.30-15.15/16.00 dla uczniów 
klas 0-3 oraz w godzinach 15.30-16.15/17.00 dla uczniów klas 4-7, zgodnie z grafikiem
przedstawianym na początku każdego semestru. Długość zajęć jest dostosowana do 
tematyki i wieku uczestników. Zajęcia mogą trwać od 30 min do 90 min.

2. Oferta zajęć popołudniowych wynika z możliwości organizacyjnych szkoły. 
3. Zajęcia popołudniowe w ramach czesnego są prowadzone przez nauczycieli szkoły 

Human to Human.
4. W ramach czesnego uczeń uczestniczy maksymalnie w jednych zajęciach 

popołudniowych dziennie.
5. Uczeń wybiera zajęcia popołudniowe na okres jednego semestru, z możliwością 

kontynuacji w drugim semestrze lub zmiany na inne zajęcia.
6. Informacja o wybranych zajęciach powinna zostać przesłana przez rodzica do 

wychowawcy klasy i sekretariatu szkoły.
7. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących na danych zajęciach. W 

przypadku utrudniania prowadzenia zajęć uczeń może być z nich usunięty przez 
prowadzącego. O tym fakcie informowany jest wychowawca klasy i rodzic ucznia.

8. Na zajęcia dodatkowe nie może dołączyć uczeń, który nie jest na nie zapisany.
9. Zajęcia popołudniowe będą kontynuowane, gdy będzie co najmniej 10 uczestników 

zajęć.
10. Uczeń powinien mieć ze sobą przybory/pomoce, które umożliwiają mu efektywne 

uczestniczenie w zajęciach.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

1. Szkoła proponuje również zajęcia dodatkowo płatne, z których uczniowie mogą skorzystać.
2. Oferta zajęć popołudniowych dodatkowo płatnych jest przygotowana na dany semestr, z 

możliwością kontynuacji w kolejnym semestrze.
3. Uczeń zgłaszany jest na zajęcia dodatkowo płatne przez rodzica, który zobowiązuje się 

jednocześnie do poniesienia kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach.
4. Za zajęcia dodatkowo płatne płatność jest dokonywana z góry, za miesiąc/ semestr lub rok, 

jeżeli są to zajęcia roczne.
5. Rodzic ma obowiązek poinformować prowadzącego o nieobecności ucznia na zajęciach 

indywidualnych najpóźniej na 24h przed zajęciami – wtedy zajęcia są odrabiane w innym 
terminie. W przypadku zajęć grupowych i nieobecności dziecka nie ma możliwości odrobienia
zajęć.

6. Rodzic, który zdecyduje się na rezygnację z zajęć indywidualnych ma obowiązek 
poinformować o tym prowadzącego zajęcia z miesięcznym wyprzedzeniem.
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