
REGULAMIN  

POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO-WYCHOWAWCZYCH 

ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PRZEZ  

UKS „JEDENASTKA”  W DĘBICY UL. SZKOTNIA 14. 

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-wychowawcze prowadzone są dla uczniów 

dębickich szkół. 

2. Uczniowie zakwalifikowani są do zajęć na podstawie zgody                                

o braku przeciwwskazań zdrowotnych podpisanej przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3.  Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY. 

4. Zajęcia odbywają się w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w dni nauki 

szkolnej z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  

5. Dodatkowe zajęcia mogą odbywać się zgodnie z indywidualnymi 

ustaleniami po uprzednim poinformowaniu uczniów lub 

rodziców/prawnych opiekunów. 

6.  Zajęcia mogą być odwołane przez prowadzącego tylko w przypadku 

powiadomienia uczniów lub ich rodziców/prawnych opiekunów nie później 

niż dzień przed planowanym terminem treningu.   

7. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w poszczególnych grupach 

nie może być większa niż 25 osób. O udziale dziecka w zajęciach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

8. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej na 5 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. 

9.  Jeżeli dziecko z klas I-III po zakończonych lekcjach przebywa na świetlicy 

szkolnej na zajęcia UKS zostanie przyprowadzone przez nauczyciela 

prowadzącego.  

10. Dzieci, które nie uczęszczają na świetlicę szkolną pozostają pod opieką 

rodziców/prawnych opiekunów do momentu przekazania dziecka 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.                    

11. Po zakończeniu lekcji bezpośrednio przed zajęciami UKS uczniowie 

przychodzą na salę gimnastyczną.  

12. Uczniowie klas I – III pozostają pod opieką nauczyciela od momentu 

wejścia na salę gimnastyczną (dotyczy uczniów przyprowadzonych przez 



rodziców/prawnych opiekunów z domu) lub od czasu odebrania dziecka 

przez nauczyciela prowadzącego ze świetlicy szkolnej do chwili 

opuszczenia szatni po na zasadach określonych w punkcie 10 i 11 

niniejszego Regulaminu. 

13. Uczniowie klas I-III  są odbierani bezpośrednio po zakończonych zajęciach 

przez  rodziców/prawnych opiekunów lub przez wyznaczone osoby.  

14. Za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów uczniowie klas I-VIII po 

zakończonych zajęciach udają się do domu samodzielnie. Rodzice/prawni 

opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu.  

15. Po zakończonych lekcjach uczniowie klas IV-VIII nie mogą oczekiwać na 

zajęcia UKS na korytarzach i pomieszczeniach szkolnych. Po zakończeniu 

lekcji bezpośrednio przed zajęciami UKS przychodzą na salę 

gimnastyczną. W innym przypadku przychodzą na zajęcia bezpośrednio                   

z domu. 

16. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko (np. nietrzeźwość) będzie wskazywał, że 

nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji 

dziecko pozostaje pod opieką  nauczyciela do momentu przyjścia innej, 

upoważnionej do odbioru dziecka osoby. 

17. W czasie pobytu uczniów na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11        

z Oddziałami Integracyjnymi obwiązuje Regulamin Szkoły, Regulamin Sali 

Gimnastycznej oraz Regulamin korzystania z Boiska Wielofunkcyjnego. 

18. Aktualne terminy zajęć umieszczone są na stronie internetowej szkoły: 

http://spi11debica.com oraz tablicy informacyjnej przy sali gimnastycznej. 

19. O wszelkich nieujętych kwestiach w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Zarząd UKS „Jedenastka” w Dębicy. 
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