
„Osiem miesięcy dookoła Ósemki” 

Regulamin zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych. 

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach 

współpracy ze szkołami podstawowymi prowadzi nieodpłatne zajęcia dla 

uczniów szkół podstawowych w ramach promocji szkoły i na rzecz środowiska 

lokalnego. 

1. Uczestnikami zajęć w placówce mogą być dzieci, młodzież szkolna szkół 

podstawowych. 

2. Udział w zajęciach stałych odbywa się na podstawie dobrowolnej, pisemnej 

deklaracji uczestnictwa, złożonej przez rodzica w Gimnazjum. Niepełnoletni 

uczestnicy zajęć powinni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w zajęciach. 

3. Uczniowie korzystający z zajęć mają prawo do: 

a) opieki pedagogicznej; 

b) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce; 

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych; 

e) rozwijania swoich uzdolnień. 

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do: 

a) systematycznego uczęszczania na zajęcia; 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do nauczycieli i innych 

pracowników placówki oraz kolegów; 

c) ) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o bezpieczeństwo własne i 

innych uczestników zajęć podczas pobytu w szkole i na jej terenie. 

d) przestrzegania regulaminów zajęć pracowni, zespołów i kół zainteresowań; 

e) poszanowania mienia placówki. 

f) dbałości o dobre imię placówki; 

5. Dla uczniów biorących udział w zajęciach mogą być zastosowane następujące 

nagrody: 

a) pochwała nauczyciela; 

b) pochwała z powiadomieniem szkoły macierzystej; 

c) dyplom Dyrektora; 

6. Wobec uczestników zajęć mogą być zastosowane następujące kary: 

a) ustne upomnienie nauczyciela; 

b) pisemne upomnienie nauczyciela skierowane do rodzica; 

c) pisemne upomnienie Dyrektora skierowane do rodzica; 

d) zawieszenie w prawach uczestnika zajęć; 

e) skreślenie z listy uczestników zajęć wraz z powiadomieniem szkoły 

macierzystej, której jest uczniem. 

7. Zawieszenia w prawach uczestnika zajęć dokonuje Dyrektor na wniosek 

nauczyciela. 



8. Skreślenie z listy uczestników zajęć może być dokonane w przypadku 

naruszenia zasad i obowiązków wymienionych w punkcie 4. 

9. W przypadku naruszenia przez nauczyciela praw dziecka uczestnikowi zajęć 

przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora. 

10. Nauczycielom mogą pomagać w zajęciach jako asystenci uczniowie PG 8. 


