
 
 

Regulamin rekrutacji na zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 61 wchodzącej w skład 

zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gdańsku  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

1. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe odbywa się poprzez formularz Forms w dniach 

16.09.2022 od godz. 07.00 do 19.09.2022 do godz. 09.00 

2. Dostępne zajęcia są bezpłatne za wyjątkiem zajęć, które wymagają nakładów finansowych 

przeznaczonych wyłącznie na zakup produktów, niezbędnych do realizacji zadań, 

wynikających ze specyfiki zajęć. Do zajęć tych należą:  „Smaczna matematyka”, „Grubymi 

nićmi szyte” oraz „Dookoła świata – kodujemy, wędrujemy, gotujemy”. Opłata za 

używane materiały  wynosi: „Smaczna matematyka” koszt 100 zł za rok, „Grubymi nićmi 

szyte”  koszt 100 zł za rok, „Dookoła świata” koszt 50 zł za rok.   

3. Rodzice otrzymują link do formularza poprzez wiadomość GPE, link dostępny jest również 

na szkolnej stronie internetowej. 

4. Harmonogram zajęć dodatkowych udostępniony będzie poprzez wiadomość GPE oraz 

stronę internetową szkoły. 

5. Rodzic dokonuje zapisu uzupełniając imię i nazwisko dziecka oraz nazwę zajęć, zgodną  

z udostępnionym harmonogramem. Rodzic może zapisać dziecko na dwa zajęcia, wpisując 

pierwsze to, na które dziecko najbardziej chce uczęszczać. 

6. Każde zajęcia posiadają limit miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit 

miejsc nastąpi losowanie. 

7. W przypadku wolnych miejsc – dodatkowa rekrutacja odbywać się będzie bezpośrednio  

u prowadzących zajęcia. 

8. Informację o wynikach rekrutacji rodzic otrzyma do dnia 20 września 2022 roku 

poprzez wiadomość GPE. 

 

Pozostałe postanowienia: 

 

1. W przypadku dodatkowych pytań – kontakt poprzez wiadomość GPE- Iwona Pojmaj. 

2. Uczeń zakwalifikowany na zajęcia pozalekcyjne, może być z nich usunięty, jeżeli swoim 

zachowaniem utrudnia ich prowadzenie. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia,  

po uprzednim poinformowaniu rodziców i wychowawcy klasy. 

3. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń zostaje usunięty  

z zajęć. Informacja o usunięciu zostaje przekazana rodzicom i wychowawcy klasy. 
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