Procedura prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
1. Zajęcia

pozalekcyjne

mają

na

celu

przedłużenie

procesu

dydaktyczno-

wychowawczego, a jednocześnie są one atrakcyjną formą rozwijania zainteresowań
poszczególnych uczniów.
2. Zajęcia pozalekcyjne powinny wspomagać proces wychowania, rozwijać pasje
i zdolności ucznia. Ich celem jest ponadto poszerzanie zainteresowań,

wiedzy

i umiejętności dzieci uzdolnionych, a także dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, na miarę ich możliwości.
3. Zajęcia pozalekcyjne sportowe i rozwijające zainteresowania uczniów organizuje się
dostosowując ich program do sytuacji wynikającej ze stanu pandemii. W przypadku
braku zgody rodziców lub niemożliwości ich zorganizowania w bezpiecznych
warunkach zajęcia zostają zawieszone.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne uzgadnia ich termin i czas trwania
z dyrekcją szkoły.
5. Nauczyciel

prowadzący zajęcia

pozalekcyjne

prowadzi

dziennik

tych

zajęć

według zasad określonych w prawie oświatowym.
6. Uczniowie uczestniczący w danych zajęciach pozalekcyjnych mają przyporządkowaną
jedną salę lekcyjną, w której powinny odbywać się wszystkie zajęcia. Każdy uczeń
posiada przypisane miejsce w sali lekcyjnej.
7. Liczebność uczniów w grupie zależy od typu zajęć i jest regulowana odrębnymi
przepisami.
8. W sali, w której przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń, pokazów,
wykonywanych doświadczeń itp. wykorzystywane podczas zajęć pozalekcyjnych
należy dokładnie czyścić lub dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta środka
dezynfekującego.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnym pudełku. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. W sali gimnastycznej po zajęciach pozalekcyjnych używany sprzęt sportowy oraz
podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane zgodnie z zaleceniami producenta

środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia
zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Wszelkie zmiany w organizacji zajęć pozalekcyjnych należy uzgadniać z dyrekcją
szkoły.

