
Procedura organizacji zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w Zespole Szkół nr 4 im. 

Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej  aktualizacja – luty 2023r. 

1. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są dla dzieci i uczniów                  

z miasta Dąbrowa Górnicza. 

2. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w zbliżonych grupach wiekowych,                         

w określonej liczbie grup. 

3. Maksymalna liczba w grupie wynosi 15 osób. 

4. Na każdą grupę wiekową przypadają 4 godziny lekcyjne zajęć w tygodniu (2 godziny 

zajęć na sali gimnastycznej i 2 godziny zajęć na pływalni). 

5. Nabór na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na następny rok szkolny odbywa 

się na podstawie złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego” Wniosku o  przyjęcie 

dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” (załącznik nr 1) oraz 

skierowania lekarskiego. 

6. Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia należy złożyć w terminie do 15  marca 

poprzedzającego dany rok szkolny, w którym  dziecko, uczeń będzie uczestniczyć                      

w zajęciach. 

7. Skierowanie lekarskie  należy złożyć do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny w którym dziecko, uczeń będzie uczęszczał na zajęcia:  

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Zespołu, skierowanie 

można złożyć w późniejszym terminie, 

b) wniosek oraz skierowanie przyjmuje sekretariat Zespołu lub kierownik rekreacyjno-

sportowy. 

8. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność wpływu dokumentów tj wniosku oraz 

skierowania. 

a) w przypadku braku miejsc w grupie zbliżonej  wiekowej dziecko, uczeń zapisywany 

jest na listę rezerwową, 

b) w przypadku złożenia karty zgłoszenia dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej                      

po terminie 15 marca danego roku, uczeń zapisywany jest na listę rezerwową.  

c) w przypadku braku skierowania lekarskiego na zajęcia gimnastyki korekcyjnej do 30 

kwietnia dziecko, uczeń zapisywany jest na listę rezerwową, po dopełnieniu przez 

rodzica formalności i w przypadku wolnych miejsc w grupie zbliżonej wiekowo. 

9. Dzieci, uczniowie zapisane, a nie uczęszczające na zajęcia regularnie (absencja 

nieusprawiedliwiona powyżej dwóch tygodni  i  usprawiedliwiona lub powyżej czterech 

tygodni, poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi choroby długotrwałej, przewlekłej 

dziecka lub ucznia), będą skreślone z listy przez kierownika rekreacyjno-sportowego                 

po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu.  

W jego miejsce będzie zapisywane kolejne dziecko lub uczeń z listy rezerwowej. 

10. Frekwencję na zajęciach monitoruje kierownik rekreacyjno-sportowy raz w miesiącu. 

 

 

…………………………………… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


