
 
 

REGULAMIN NAUCZANIA W GRUPACH PONADKLASOWYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI W LUBLINIE 
 
Niniejszy regulamin jest stworzony w oparciu o Statut Międzynarodowej Szkoły 

Podstawowej Paderewski w Lublinie, zwanej dalej Szkołą. 
 

I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE  
1. Wszyscy uczniowie Szkoły w klasach IV-VI uczą się dwóch języków obcych – obowiązkowo 

języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, który jest wybierany z oferty 

przedstawianej każdego roku przed rozpoczęciem klasy IV.  
2. Język angielski w klasach IV-VI jest nauczany w Szkole w ponadklasowych grupach, 

tworzonych według kryterium zaawansowania (w przypadku utworzenia więcej niż jednej 
klasy w poziomie).  

3. Przydział uczniów do grup językowych z języka angielskiego jest dokonywany na podstawie 

wewnętrznych testów kwalifikacyjnych.  
4. Szkoła zobowiązuje się do utworzenia grup z tych drugich języków obcych, które zostaną 

wybrane przez 10 osób na tym samym poziomie zaawansowania.  
5. Uczniowie, których wybór drugiego języka obcego nie może zostać zrealizowany ze 

względu na zbyt małą liczbę chętnych, wybierają grupę językową spośród innych 

utworzonych w Szkole. Pozostali uczniowie nie mogą zmieniać swoich wyborów.  
6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły może zorganizować nauczanie 

innego języka obcego nowożytnego niż przedstawione w ofercie, o której mowa w p. 1. 

Zajęcia odbywają się wówczas w formie nauczania indywidualnego, którego koszt ponoszą 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  
7. W grupach ponadklasowych może być nauczana religia i etyka.  
8. Decyzję dotyczącą wyboru pomiędzy religią a etyką rodzice (prawni opiekunowie) uczniów 

podejmują w formie pisemnych deklaracji, składanych w kwestionariuszu osobowym 

podczas rekrutacji do Szkoły oraz w ankiecie informacyjnej.  
9. Uczniowie mogą zmieniać grupy z języka obcego jedynie do 30 września. Każda zmiana 

musi być poprzedzona wnioskiem do Dyrektora Szkoły, który każdorazowo podejmuje 
decyzję o takiej zmianie.  

10. Uczeń ma prawo do zmiany wyboru pomiędzy religią a etyką każdym momencie roku 

szkolnego.. W takim przypadku zajęcia organizowane są na podstawie pisemnego wniosku 

rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i są dodatkowo płatne, jeżeli wymagają 

zorganizowania nauki religii/ etyki w trybie indywidualnym.  
11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboka dysleksją rozwojową z nauki 

drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w 

szkole. 
 

II. ZAJĘCIA PONADOBOWIĄZKOWE 

1. Dyrektor  Szkoły  ogłasza  corocznie  1  września  proponowany  harmonogram  zajęć  

dodatkowych  
(artystycznych, kreatywnych, sportowych) dla uczniów Szkoły.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wybrać trzy zajęcia dodatkowe z oferty 

zaproponowanej przez Szkołę do końca pierwszego pełnego tygodnia roku szkolnego 

poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej.  
3. Ostateczny harmonogram zajęć dodatkowych, uwzględniający wybory uczniów, jest 

ogłoszony nie później niż do końca drugiego pełnego tygodnia roku szkolnego.  



4. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się nie później niż z początkiem trzeciego pełnego 
tygodnia roku szkolnego.  

5. Zajęcia wskazane w punkcie 1. są nieobowiązkowe i odbywają się na zasadzie pełnej 
dobrowolności.  

6. Zajęcia dodatkowe odbywają się bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  
7. Z powodów organizacyjnych część zajęć dodatkowych może się odbywać w późniejszych 

godzinach bezpośrednio po zakończeniu pierwszego pasma zajęć.  
8. Szkoła zobowiązuje się do utworzenia zajęć wybranych z oferty przez co najmniej 12 

chętnych.  
9. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w przypadku, gdy danego 

dnia jest obecnych co najmniej 5 uczniów uczęszczających na te zajęcia. W przypadku 

nieobecności uczniów 



(wycieczki, wyjścia, imprezy ogólnoszkolne itp.) zajęcia są odwoływane, o czym rodzice (prawni 
opiekunowie) są informowani drogą mailową.  

10. Uczniowie, których wybór zajęć dodatkowych nie może zostać zrealizowany ze względu na zbyt 
małą liczbę chętnych, wybierają inne zajęcia spośród realizowanych w Szkole.  

11. Zmiana wyboru zajęć dodatkowych przez ucznia jest możliwa tylko na pisemny wniosek rodziców do 
Dyrektora Szkoły, który każdorazowo podejmuje decyzję o takiej zmianie po zasięgnięciu opinii 
nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

12. W przypadku powtarzających się wielokrotnie problemów z zachowaniem ucznia na zajęciach 
dodatkowych (zwłaszcza w przypadku, gdy stwarza on niebezpieczeństwo dla siebie lub innych), 
prowadzący może wypisać ucznia z zajęć, o ile na bieżąco informował rodziców o problemach z 
zachowaniem ucznia oraz wynikających z tego konsekwencjach. O swojej decyzji musi 
poinformować rodziców, a na ich życzenie – pisemnie ją uzasadnić.  

13. Szkoła organizuje również zajęcia olimpijskie i kompensacyjne, na które uczniowie są kierowani 
przez nauczyciela przedmiotu lub szkolnego psychologa.  

14. Uczniowie skierowani na zajęcia kompensacyjne (zajęcia wyrównawcze, dla uczniów zagrożonych 
dysleksją, gimnastyka korekcyjna) mają obowiązek w nich uczestniczyć. Aktywne uczestnictwo w 
tych zajęciach jest elementem składowym przy wystawianiu oceny z zachowania.  

15. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla klas I-III jest zobowiązany odebrać uczestników ze 
świetlicy szkolnej. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas II i III samodzielnie wracają do 
świetlicy, uczniowie klas I są natomiast odprowadzani do sali przez nauczyciela. Uczestnicy zajęć 
dodatkowych w klasach IV-VI samodzielnie udają się na zajęcia, a po ich zakończeniu wracają do 
sali świetlicowej.  

16. Po stwierdzeniu trzech nieobecności ucznia z rzędu na zajęciach pozalekcyjnych koordynator 
kontaktuje się z rodzicem w celu potwierdzenia gotowości uczestnictwa dziecka w wybranych 
zajęciach. 

 

III. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  
1. Zajęcia, na których uczniowie chcą rozszerzać lub uzupełniać swoje wiadomości w ramach 

nauczania indywidualnego, są dodatkowo płatne.  
2. Zajęcia takie odbywają się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i po podpisaniu umowy między nimi a organem prowadzącym. 
3. Zajęcia te odbywają się pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez nauczyciela przedmiotu. 


