REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI

1. Zajęcia dodatkowe z matematyki są prowadzone i nadzorowane przez Polskie Stowarzyszenie
Edukacyjne.
2. Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działa na rzecz Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w celu
wspierania i poszerzania oferty edukacyjnej.
3. Zajęcia są odpłatne w kwocie € 60 za rok szkolny. Kwota ta jest niepodzielna i nie podlega
zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć.
4. Zapisanie na zajęcia oznacza zobowiązanie rodzica do uiszczenia opłaty do końca września u
skarbnika klasowego.
5. Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie ucznia z zajęć.
6. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów wypełnionego
formularza zapisu u nauczyciela prowadzącego zajęcia z matematyki.
7. O dniu rozpoczęcia i planie zajęć rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Każdorazowe odwołanie zajęć z powodu świąt, dni wolnych lub innych zdarzeń będzie ogłaszane przez nauczyciela prowadzącego.
9. Podczas zajęć i przerw uczniowie są zobowiązani przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego.
10. Uczeń oceniany jest zgodnie z Wewnętrznym Systemem Oceniania obowiązującym w SPK w
Dublinie.
11. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ocena klasyfikacyjna ustalana jest w oparciu
o średnią ważoną ocen śródrocznych.
12. Formy aktywności i ich waga:
formy aktywności
waga
ocena za I semestr
6
sprawdzian, praca klasowa
5
kartkówka, odpowiedź ustna
4
zadanie dodatkowe, projekt
praca na lekcji, aktywność
zadanie domowe, ćwiczenia

3
2
2

Sposób obliczania średniej ważonej podany jest na stronie internetowej szkoły w zakładce O szkole/ Wewnątrzszkolny System Oceniania ( w zakładce Uczniowie znajduje się kalkulator średniej).
13. Sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian, jest zobowiązany go napisać na następnej lekcji; w przeciwnym przypadku brak oceny z pracy klasowej będzie miał wartość 0 podczas obliczania średniej ważonej.
14. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli frekwencja na zajęciach jest wyższa niż 50 %.
15. W przypadku, gdy frekwencja jest niższa niż 50 %, uczeń nie jest klasyfikowany.
16. Uczeń, który jest klasyfikowany, na zakończenie roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie z
oceną końcową. Zaświadczenie jest wystawiane przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne.
17. Podczas zajęć i przerw uczniowie są zobowiązani przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego.
18. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przedmiotu oraz ocen ucznia udziela nauczyciel
matematyki (nie wychowawca SPK).
19. Plan lekcji zajęć dodatkowych oraz wykaz nauczycieli znajdują się na stronie internetowej SPK
www.polskaszkoladublin.org w zakładce Uczniowie / Zajęcia dodatkowe.
20. Adres e-mail Polskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego: pse.edu@gmail.com

Zgłoszenie na zajęcia dodatkowe z matematyki w roku szkolnym 2014/2015
Imię dziecka 1

Imię dziecka2 :

Klasa w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

Nazwisko dziecka:

Imię i nazwisko wychowawcy w SPK

Adres zamieszkania ucznia ( drukowanymi literami)

W ubiegłym roku szkolnym dziecko uczęszczało na zajęcia z matematyki: TAK / NIE *
( *zakreśl kółkiem właściwe)
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW – proszę podać wszystkie dane, w tym dwa numery telefonów
Imię i nazwisko matki
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko ojca
Telefon:
E-mail:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
1. Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe.
2. Oświadczam, że zaznajomiłem się z Regulaminem prowadzenia zajęć.
3. W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast powiadomieni
przez nauczyciela. W takim przypadku zobowiązuję się do przybycia do szkoły w możliwie najszybszym
czasie.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów prowadzenia
zajęć (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 29 sierpnia 1997 r. – Ustawa o ochronie danych osobowych).
5. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania / odbierania dziecka na/z zajęć.
6. Informuję , że po skończonych zajęciach moje dziecko będzie odbierane przez: ( zaznacz kółkiem właściwe):
1) Rodziców
2) wychowawcę klasy w SPK
3) inną osobę
Imię i nazwisko ( 3)
Telefon:
E-mail:

Dublin, dnia …....... / ……./ …………. ……………………………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów

