18. PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU I REALIZACJI
ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KLASACH III
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 4). Dz.U. 2012 poz. 977
1. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i po
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców przygotowuje propozycję
oferty zajęć artystycznych.
2. W oparciu o podstawę programową nauczyciele prowadzący zajęcia opracowują
programy zajęć i wybierają podręcznik (o ile jest potrzebny do realizacji programu).
3. Zajęcia artystyczne są obowiązkowe dla uczniów klas III i kończą się oceną z tych zajęć.
4. Odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo.
5. Oferta zajęć dostępna jest na szkolnej stronie internetowej oraz u wychowawców.
6. Wychowawcy przedstawią ją uczniom i rodzicom w II semestrze w kl. II.
7. Zajęcia mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych.
8. Liczba grup jest równa liczbie oddziałów.
9. Każda grupa liczy maksymalnie 30 osób, aby powstałą grupa musi być min.20 osób.
10. Zapisy na zajęcia będą dokonywane na podstawie deklaracji zawierających wybór
rodzaju zajęć. Do końca marca uczniowie składają u wychowawcy deklarację chęci
uczestnictwa w wybranych zajęciach – wskazują zajęcia pierwszego, drugiego
i trzeciego wyboru.
11. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1.
12. Na podstawie deklaracji nauczyciele prowadzący układają listy uczniów
zakwalifikowanych na każde zajęcia, biorąc pod uwagę wskazania uczniów.
13. Jeśli uczeń nie dostarczy deklaracji, jest kwalifikowany do jednej z grup zajęć.
14. Listy uczniów wszystkich grup podaje się do wiadomości do 15 czerwca w danym roku
szkolnym.
15. Przeniesienie ucznia na inne zajęcia artystyczne lub do innej grupy odbywa się na
pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który należy złożyć do Dyrektora
szkoły w terminie do 15 września.
16. Uczniowie, którzy nie złożyli deklaracji w terminie nie mogą wnioskować
o przeniesienie do innej grupy.
Procedurę zaktualizowano i zatwierdzono 27 czerwca 2016r.
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Załącznik nr 1
DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
Imię i nazwisko
………………………………………………………..………………………………..
Klasa ………Rok szkolny………..………….Wychowawca………..……………………..
DEKLARUJĘ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W BLOKU:
(dokonaj wyboru trzech zajęć, cyfrą 1 oznacz zajęcia pierwszego wyboru, czyli takie, którymi
jesteś najbardziej zainteresowany, cyfrą 2 oznacz zajęcia drugiego wyboru,
a cyfrą 3 zajęcia trzeciego wyboru, w sytuacji gdyby zabrakło miejsc przez Ciebie
preferowanych)
A. Zajęcia plastyczne __________
B. Zajęcia muzyczne __________
C. Zajęcia filmowe ___________
D. Zajęcia teatralne ____________
E. Zajęcia taneczne ___________
F. Zajęcia fotograficzne ___________

.....................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
podpis ucznia
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