REGULAMIN KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 164
w KRAKOWIE
1. Koła zainteresowań są prowadzone z inicjatywy nauczycieli lub innych osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje za zgodą Dyrektora.
2. Koła zainteresowań mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, zapewnienie im
harmonijnego rozwoju, a także rozwijanie talentów i umiejętności uczniów szczególnie
uzdolnionych.
3. W kole zainteresowań mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.
4. Informacja o ofercie kół zainteresowań w danym roku szkolnym jest umieszczana na
tablicy ogłoszeń na holu szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora.
5. Termin rozpoczęcia zajęć wyznacza nauczyciel.
6. Koło zainteresowań rozpoczyna działalność, kiedy zadeklaruje w nim udział
minimalna liczba osób określona przez Dyrektora na początku danego roku szkolnego.
Maksymalna liczba uczniów wynika ze specyfiki koła i jest ustalana przez
prowadzącego.
7. Listy na koła są wywieszone w holu szkoły. Rodzice i uczniowie zapoznają się
z Regulaminem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
8. Każdy uczeń może zapisać się na dowolną liczbę kół. Przy zapisie uwzględnia swoje
możliwości czasowe.
9. O przyjęciu na koło decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń
zostaje utworzona lista rezerwowa.
10.Po dwóch zajęciach uczeń może zdecydować, czy będzie w tych zajęciach
uczestniczył. O swojej decyzji informuje prowadzącego zajęcia.
11.Dopuszcza się rezygnację z zajęć w czasie roku szkolnego po dostarczeniu przez
rodzica/prawnego opiekuna pisemnej rezygnacji.
12.Działalność koła może zostać zawieszona przez dyrektora ze względu na zbyt małą
liczbę uczestników.
13.Uczeń może zapisać się na koło zainteresowań w ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne
miejsca.
14.Rodzice uczniów są zobowiązani do wyposażenia ich w potrzebne pomoce niezbędne
do uczestnictwa w zajęciach.
15.Do obowiązków uczestników zajęć należy: systematyczne uczestnictwo, punktualność,
przestrzeganie ustalonych zasad, aktywny udział, przynoszenie potrzebnych
materiałów i przyborów.
16.Nauczyciel może wyłączyć czasowo lub na stałe ucznia, który notorycznie swoim
zachowaniem zakłóca przebieg zajęć lub bez usprawiedliwienia nie przychodzi na
zajęcia (3 kolejne nieobecności). O wyłączeniu ucznia z zajęć prowadzący informuje
jego rodziców/prawnych opiekunów.

17.Uczniowie angażujący się w działalność koła są nagradzani pochwałą. Mogą też
otrzymać wyróżnienie od nauczyciela prowadzącego na końcu roku szkolnego
w formie przez niego ustalonej.
18.Nauczyciel może odwołać zajęcia z ważnych powodów. Informacja o odwołaniu zajęć
powinna być podana do wiadomości uczniom najpóźniej na 1 dzień przed odwołanymi
zajęciami. W nagłych przypadkach (np. choroba) zajęcia mogą być odwołane tego
samego dnia.
19.Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej
przez Dyrektora.
20.Sprawy sporne dotyczące kół zainteresowań rozstrzyga Dyrektor.

