
Regulamin przeprowadzania zajęć przykładowych i obserwowanych

§ 1

1. Rodzic/Opiekun  prawny  składa  pisemny  wniosek  (podpisany  przez  wszystkich

Rodziców/Opiekunów  prawnych  danego  oddziału  klasowego)  do  Dyrektora  Szkoły

Podstawowej. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

1. W związku ze specyfiką naszej szkoły zajęcia przykładowe obejmują

jedną godzinę lekcyjną i odbywają się nie częściej niż raz w semestrze.

2. Termin  zajęć  przykładowych  jest  ustalany  przez  nauczyciela,

prowadzącego  zajęcia  przykładowe  i  przedstawiony  rodzicom  nie  później  niż  dwa

tygodnie przed tymi zajęciami.

3. Rodzaj zajęć przykładowych ustalają wspólnie rodzice. W przypadku

braku wspólnej decyzji rodziców wyboru rodzaju zajęć pokazowych dokonuje Dyrektor

Szkoły Podstawowej.

4. Zasady regulujące przebieg zajęć przykładowych:

1) Na zajęcia przykładowe obowiązuje punktualne przybycie, rodzice spóźnieni nie będą

mogli uczestniczyć w zajęciach;

2) Uczestnicy  zajęć  przykładowych  zobowiązani  są  do  dyskrecji  w  sprawach  nie

dotyczących ich dziecka;

3) W trakcie zajęć rodzice mogą być  wyłącznie biernymi obserwatorami.

4) Wspólne omówienie przeprowadzonych zajęć przykładowych lub filmu z nagraniem

zajęć nastąpi na kolejnym zebraniu z rodzicami lub w innym wspólnie wyznaczonym

terminie na terenie Szkoły Podstawowej.

5) Jeśli  tok  lekcji  zostanie  znacząco  zaburzony  nauczyciel  ma  prawo  do  przerwania

obserwacji zajęć.

6) W przypadku wyboru zajęć terapeutycznych jako pokazowych rodzic indywidualnie

składa wniosek do Dyrektora i uzgadnia termin z nauczycielem-terapeutą.

7) W  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor  ma  prawo  do  nie  wyrażenia  zgody  na

przeprowadzenie zajęć przykładowych w danym oddziale klasowym.

§ 2



1. Na zajęcia obserwowanych obowiązuje punktualne przybycie, terapeuta spóźniony nie

będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.

2. Uczestnik  zajęć  przykładowych  zobowiązany  jest  do  zachowania  dyskrecji

w sprawach dotyczących nie obserwowanego dziecka,

3. W  trakcie  zajęć  obserwowanych  terapeuta  może  być   wyłącznie  biernym

obserwatorem

4. Wspólne omówienie przeprowadzonych zajęć obserwowanych lub filmu z nagraniem

zajęć obserwowanych może odbyć się  we wspólnie  wyznaczonym terminie na terenie

Szkoły Podstawowej.

5. Dopuszcza  się  inne formy wymiany informacji  z  obserwacji  np.  w formie  raportu

i propozycji zmian w toku organizacji pracy z uczniem.

6. Decyzję o możliwości  wprowadzenia  proponowanych zmian w tryb  pracy zespołu

klasowego podejmuje Zespół Klasowy odpowiedni dla klasy obserwowanego ucznia.
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