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Regulamin 

zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej  

w Pszczynie. 

 

 

1. Zajęcia POPP organizowane są w placówkach szkolnych powiatu pszczyńskiego dla uczniów 

z uwzględnieniem w szczególności ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

zainteresowań. 

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych znajduje się na stronie internetowej POPP. 

3. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne, zatwierdza dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy 

Pozalekcyjnej, po przygotowaniu planu pracy, zebraniu odpowiedniej ilości uczestników tych 

zajęć przez nauczyciela prowadzącego. 

4. Zajęcia pozalekcyjne w POPP prowadzone są przez nauczycieli o stosownych kwalifikacjach 

do danych zajęć. 

5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem nauczyciel może odrobić pojedyncze zajęcia w 

terminie wcześniejszym niż ustalono w planie zajęć koła. 

6. Zajęcia pozalekcyjne w POPP mogą być prowadzone w formie: 

  kół przedmiotowych i kół zainteresowań, 

 zajęć rekreacyjno - sportowych, 

 zajęć artystycznych, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

  zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

  organizacji szkolnych i młodzieżowych, 

 innych zajęć doraźnych wynikających z potrzeb uczniów, 

 gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej 

 zajęć logopedycznych  

7. W ramach posiadanych środków mogą być organizowane  zajęcia inne niż wynikające z 

ramowego arkusza organizacyjnego, odpowiadające zapotrzebowaniu uczniów np. koncerty 

muzyczne, spotkania z poetami, itp. 

8. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych deklaracje uczestnictwa składają sami uczniowie 

ich rodzice lub opiekunowie. 

9. Ustala się następujące zasady organizacji pozalekcyjnych zajęć dodatkowych: 
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a) zajęcia dodatkowe odbywają się po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych lub przed 

obowiązkowymi zajęciami, 

b) rodzaj, formę i harmonogram zajęć ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia za zgodą 

dyrektora szkoły 

c) nauczyciele organizujący zajęcia zobowiązani są do zapewnienia opieki    i bezpieczeństwa 

uczniom, 

d) nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) zajęcia są organizowane zgodnie planem tygodniowym, 

f) liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających powinna liczyć nie mniej niż 12. 

W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora POPP ilość ta może być mniejsza. 

g) jeśli na zajęcia pozalekcyjne zapisze się mniej niż wymagana liczba uczniów, decyzję o 

prowadzeniu zajęć podejmuje Dyrektor POPP, 

h) uczestnicy zajęć wstępną deklarację uczęszczania na zajęcia składają do 22 września i pod 

koniec roku szkolnego, do 30 czerwca. 

10. W przypadku konieczności odwołania zajęć uczestnicy są informowani o tym fakcie przez 

nauczyciela.  

11. Na zajęciach pozalekcyjnych uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, tj.:  

a) korzysta z urządzeń zgodnie z zaleceniami nauczyciela prowadzącego zajęcia;  

b) reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia ;  

c) wykorzystuje sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem pod opieką nauczyciela terapeuty;  

d) dba o ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, 

e) na zajęcia posiada strój odpowiedni do ich charakteru i formy, 

f) zgłasza nauczycielowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i przyrządy;  

g) przestrzega zasad zachowania panujących w szkole.  

12. Uczeń  wchodzi i opuszcza miejsce prowadzenia zajęć w obecności nauczyciela. 

13. Uczeń korzysta ze sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu zgodnie z zaleceniami 

nauczyciela prowadzącego. 

14. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa nauczyciel dokonuje wpisu 

o negatywnym zachowaniu dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

15. W przypadku świadomego uszkodzenia sprzętu i przyrządów uczeń, za zgodą rodziców, jest 

zobowiązany do naprawy szkody.  
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16. Powtarzające się przypadki łamania regulaminu skutkują powiadomieniem 

rodziców/prawnych opiekunów i w konsekwencji skreśleniem z listy uczestników zajęć 

POPP. 

17. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza terenem szkoły, w której prowadzone są 

zajęcia POPP w formie wycieczek, biwaków, rajdów i innych zajęć jednodniowych lub 

kilkudniowych, w obrębie miasta lub poza jego granicami. 

18. W przypadku organizowania zajęć pozalekcyjnych wynikających z planu pracy nauczyciela 

poza terenem szkoły, ale w obrębie granic miasta Pszczyny, sołectwa, których realizacja nie 

wymaga użycia przez uczniów środków transportu, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi 

POPP w formie pisemnej (karta wycieczki). Zajęcia mogą się odbyć tylko po uprzedniej 

akceptacji dyrektora POPP. 

19. Wszystkie inne zajęcia poza obrębem miasta Pszczyny, sołectwa zorganizowane przez 

nauczyciela, odbywają się po uprzednim zatwierdzeniu karty i regulaminu wycieczki przez 

dyrektora POPP. 

20. Wycieczki szkolne i inne formy wyjazdowe organizowane są przez nauczyciela w trakcie 

odbywania się zajęć pozalekcyjnych, w dni powszednie, na czas nie dłuższy niż 4 dni. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor POPP może wyrazić zgodę na inną 

organizację wyjazdu uczniów. 

21. Za bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły, w szczególności w trakcie wycieczek, 

biwaków, rajdów i innych form wyjazdowych, odpowiadają osoby wymienione w karcie 

wycieczki zatwierdzonej przez dyrektora POPP. 

22. Karta wycieczki wraz z listą uczestników musi być przekazana dyrektorowi POPP przez 

nauczyciela organizującego wyjazd najpóźniej na 3 dni  przed jej rozpoczęciem. 

23. Organizacja zajęć pozalekcyjnych o których mowa wyżej, wymaga pisemnej zgody rodziców 

lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w nich ich. 

 

 

Regulamin zajęć pozalekcyjnych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

został przedstawiony i przyjęty przez Radę Pedagogiczną POPP w dniu 30.08.2017 r.  

 

 


