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Zasady organizacji zajęć dodatkowych 
i warunki uczęszczania dziecka na zajęcia. 

 

1. Szkoła organizuje na terenie placówki lub poza jej terenem zajęcia dodatkowe, prowadzone przez 
instruktorów lub firmy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, a Rodzice powierzają Szkole 

opiekę i kształcenie dziecka w zakresie wybranych zajęć dodatkowych, zgodnie ze złożoną 
DEKLARACJĄ RODZICA O WYBORZE ZAJĘĆ DODATKOWYCH w danym roku szkolnym.  

2. Szkoła do 20 września w danym roku szkolnym przedstawia Rodzicom PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ 
DODATKOWYCH wraz z informacją o cenie, częstotliwości i liczebności grup oraz podstawowej 

informacji o sposobie realizacji zajęć. 

3. Sposób składania DEKLARACJI RODZICA O WYBORZE ZAJĘĆ DODATKOWYCH określony 
jest w par.6 Umowy o świadczenie usług edukacyjnych podpisanej pomiędzy Rodzicami a 

Organem Prowadzącym Szkołę na dany rok szkolny. 
4. Rodzice dokonują wyboru zajęć dodatkowych dla swojego dziecka poprzez dokonanie 

odpowiedniego wpisu w polu obok nazwy i charakterystyki zajęć wymienionych w DEKLARACJI 

RODZICA O WYBORZE ZAJĘĆ DODATKOWYCH przygotowanej przez Szkołę. 
5. Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym są organizowane w okresie od 01 października danego 

roku kalendarzowego do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.  
6. Szkoła zobowiązuje się wykonywać zadania wynikające z realizacji zajęć dodatkowych w czasie 

godzin otwarcia placówki, w terminach określonych harmonogramem, który układany jest przez 
dyrektora z uwzględnieniem planu zajęć obowiązkowych.  

7. Dyrektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć w godzinach oraz dniach wybiegających poza 

standardowy czas pracy Szkoły jeśli jest taka potrzeba społeczna lub wymaga tego organizacja 
pracy placówki. 

8. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dodatkowych w inny dzień 
niż przewidziany harmonogramem.  

9. Zajęcia przypadające w dni wolne od pracy lub odwołane przez dyrektora placówki lub przez 

instruktora prowadzącego mogą zostać nie odpracowane z powodu braku możliwości wpisania ich 
w harmonogram w innym terminie.  

10. Zajęcia przewidziane w harmonogramie 1 raz w tygodniu odbywają się średnio 4 razy w miesiącu, 
zajęcia przewidziane w harmonogramie 2 razy w tygodniu odbywają się średnio 8 razy w 

miesiącu. Liczba zajęć może zostać również określona w odniesieniu do miesiąca lub semestru. W 
sytuacjach szczególnych cena zajęć może być określona jednostkowo, za jedne zajęcia. 

11. Opłaty za zajęcia dodatkowe, wybrane przez Rodziców należy dokonywać z góry, przelewem na 

rachunek wskazany przez Szkołę lub gotówką w kasie Szkoły w terminie i na zasadach jak dla 
opłat czesnego.  

12. Zajęcia, których liczba jest określona semestralnie są podzielone proporcjonalnie na liczbę 
miesięcy w semestrze, a opłata za ewentualne niewykorzystane zajęcia jest redukowana z końcem 

semestru.   

13. W wypadku odwołania zajęć realizowanych w systemie miesięcznym, zostanie dokonana 
proporcjonalna redukcja stawki opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.  

14. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe wymienione w PROPOZYCJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
jest stała w okresie trwania roku szkolnego tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 

30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego i nie zależy od frekwencji dziecka na zajęciach.  

15. Przewiduje się możliwość rezygnacji z zajęć dodatkowych wyłącznie jednocześnie z rozwiązaniem 
umowy o świadczenie usług edukacyjnych w danym roku szkolnym.  

16. Rezygnacja z zajęć logopedycznych możliwa jest w przypadku uzyskania opinii logopedy 
przeprowadzającego z dzieckiem ćwiczenia korekcyjne o ustąpieniu wady wymowy.  

17. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze świadczenia usługi zajęć dodatkowych w wypadku 
nie dokonywania przez rodziców opłat za wybrane zajęcia lub opłat czesnego za okres co najmniej 

dwumiesięczny. 

18. W wypadku zmniejszenia ilości uczestników zajęć poniżej minimum określonego w PROPOZYCJI 
ZAJĘĆ DODATKOWYCH, Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty za te 

zajęcia, zmniejszenia częstotliwości ich przeprowadzania lub rozwiązania grupy.  
19. Na zajęciach dodatkowych obowiązują zasady zachowania zgodne ze Statutem Szkoły oraz ogólnie 

obowiązującymi w Szkole normami i regulaminami. 
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Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się z początkiem października.  

Pierwszy miesiąc jest okresem, w którym będą mogli Państwo sprawdzić, czy wybrane zajęcia 

odpowiadają dziecku i podjąć ostateczną decyzję.  

Po tym czasie wszystkie wybrane zajęcia zostaną potraktowane jako wybór docelowy na okres do 

dnia 30 czerwca.  

Naliczenia za w/w zajęcia następować będą "z góry", na początku danego miesiąca lub semestru i 
powinny zostać opłacone wraz z czesnym za dany miesiąc. Wyjątkiem jest logopedia indywidualna, 

która będzie naliczana po podliczeniu faktycznie odbytych zajęć z dzieckiem.  

Na stawkę naliczeń za zajęcia dodatkowe nie ma wpływu frekwencja dziecka. Za zajęcia, które nie 

odbędą się z powodu nieobecności prowadzącego lub zostaną odwołane z powodów organizacyjnych i 
nie będą odpracowywane,  zredukowana zostanie proporcjonalnie stawka naliczeń za dane zajęcia w 

okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu, którego dotyczy redukcja. 

 


