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ZASADY UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA DODATKOWE 

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIAZKOWYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM 

PRZEZ UCZNIÓW ZSP NR 5 W ŁODZI 

1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSP nr 5 organizowane są w celu wyrównania wiedzy 

umiejętności uczniów i efektywniejszego przygotowania do egzaminów maturalnych 

począwszy od klasy pierwszej aż do ukończenia klasy czwartej. Zajęcia służą również 

zapoznaniu uczniów z wymaganiami egzaminu pisemnego i ustnego oraz przećwiczeniu 

technik związanych z prowadzeniem egzaminu, w tym przełamywaniu barier 

komunikacyjnych u uczniów przed przystąpieniem do egzaminu ustnego. 

2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSP nr 5 organizowane są przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia obowiązkowe z danego przedmiotu w ich wolnym czasie na zasadzie dobrowolnej 

umowy nauczyciela z uczniem i jego rodzicami. 

3. Uczniów zobowiązanych do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wskazują nauczyciele 

przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym tj. języka polskiego, matematyki 

i języka obcego. Listy osób zobowiązanych do uczestnictwa w zajęciach otrzymują 

wychowawcy klas, którzy o obowiązku ucznia do uczestniczenia w zajęciach informują 

rodziców/opiekunów ucznia. 

4. Rodzice/opiekunowie uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych mają obowiązek 

utrzymywania stałego kontaktu z nauczycielem przedmiotu i kontrolowania frekwencji 

swojego dziecka na zajęciach dodatkowych. 

5. Uczniowie klas od drugiej do czwartej wskazywani są do uczestniczenia w zajęciach 

dodatkowych w każdym momencie trwania roku szkolnego na podstawie uzyskiwanych 

wyników w nauce z danego przedmiotu, natomiast uczniowie klas pierwszych na podstawie 

wyników testów diagnozujących przeprowadzanych w pierwszym tygodniu nauki oraz 

osiąganych wyników w nauce. 

6. Rodzice/opiekunowie ucznia mają prawo zrezygnować z jego uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych składając na ręce wychowawcy w terminie 7 dni od daty wytypowania pisemne 

oświadczenie informujące o braku zgody na udział ucznia w zajęciach. 

7. Aktywność uczniów uczestniczących w zajęciach jest nagradzana przez nauczyciela 

przedmiotu zgodnie z zapisami w PSO na tym przedmiocie. 

8. Uczeń lub grupa uczniów ma prawo wystąpić do każdego nauczyciela uczącego innych niż 

obowiązkowe na maturze przedmiotów i jednostek modułowych z wnioskiem 

o zorganizowanie zajęć dodatkowych. Wyrażając zgodę na poprowadzenie zajęć dodatkowych 

nauczyciel decyduje w jakiej formie i liczbie godzin zajęcia będą prowadzone. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe ustala terminy i czas trwania zajęć. Informacje 

o terminach zajęć wywieszane są w ogłoszeniach w dzienniku oraz na drzwiach sali lekcyjnej, 

w której dany nauczyciel prowadzi zajęcia. O zmianach terminów zajęć dodatkowych rodzice 

i uczniowie informowani są poprzez dziennik elektroniczny poprzez przesłanie wiadomości. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek aktualizowania terminarza po każdej zmianie 

planu zajęć. 

11. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się jako pozalekcyjne zajęcia międzyoddziałowe 

dla uczniów w wielu klas lub jako konsultacje w zależności od liczby uczestników. 

 


