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Procedura organizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie 

 

Postanowienia ogólne 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny zwany dalej Zespołem organizuje zajęcia ruchowe o 

charakterze korekcyjnym zwane dalej zajęciami gimnastyki korekcyjnej.  

2. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w ramach liczby godzin 

ustalonych w porozumieniu z Jednostką Samorządu Terytorialnego jaką jest Gmina Halinów.  

3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są bezpłatne i nieobowiązkowe.  

4. Udział dziecka w zajęciach w danym roku szkolnym następuje na wniosek rodzica (opiekuna 

prawnego). 

5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego 

zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

Kwalifikacja do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

6. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są przeznaczone dla uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie, wymagających szczególnego wsparcia w 

rozwoju i  posiadających zalecenie do gimnastyki korekcyjnej oraz stwierdzoną wadę postawy 

lub wady wrodzone narządu ruchu. 

7. Kwalifikacja ucznia na zajęcia gimnastyki korekcyjnej następuje na wniosek rodzica 

(opiekuna prawnego) udokumentowany zaleceniem do gimnastyki korekcyjnej oraz 

stwierdzoną wadą postawy lub wadami wrodzonymi narządu ruchu poprzez jedną z 

poniższych form: 

a. bilans sześciolatka;   

b.  zaświadczenie od lekarza specjalisty. 

8. Wzór wniosku o kwalifikację na zajęcia gimnastyki korekcyjnej stanowi załącznik do 

niniejszej procedury.  

9. Kwalifikacja uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w I semestrze danego roku 

szkolnego następuje na podstawie wniosków złożonych do końca czerwca roku szkolnego 

poprzedzającego dany rok szkolny. Kwalifikacja uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

w II semestrze uwzględnia również wnioski złożone w trakcie danego roku szkolnego.  

10. W przypadku gdy ilość uczniów zakwalifikowanych do zajęć gimnastyki korekcyjnej 

przekroczy  możliwości realizacji zajęć w Zespole – zajęcia będą odbywać się w okresach 

umożliwiających równy dostęp do zajęć dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów.  

11. Uczniowie nie posiadający kwalifikacji do zajęć gimnastyki korekcyjnej mogą na wniosek 

rodzica (opiekuna prawnego) uczestniczyć w zajęciach tylko w przypadku wolnych miejsc w 

ustalonych grupach.  

Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej 

12. Uczniowie zakwalifikowani uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zgodnie z planem 

zajęć i w grupach ustalonych przez Dyrektora Zespołu. 
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13. Dopuszczalne jest tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.  

14. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć oraz podziału na grupy. 

15. Na zajęcia grupa udaje się z nauczycielem po dzwonku na lekcję, z ustalonego wcześniej 

miejsca (np. świetlica, klasa), a po zajęciach grupa wraca z nauczycielem do ustalonego 

miejsca (szatnia, świetlica, klasa). 

16. Zespół zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z różnych powodów (choroba nauczyciela, 

nieobecność nauczyciela z powodów szkolnych, zmiana organizacji pracy Zespołu).  

17. Informację o odwołaniu zajęć przekazuje rodzicom poprzez dziennik elektroniczny nauczyciel 

prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej lub wychowawca klasy.  

 

Obowiązki uczestnika zajęć 

 

18. Uczniowie uczestniczący w zajęciach gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do: 

a. przebrania się w strój sportowy (koszulka i spodenki); 

b. kulturalnego zachowania się i przestrzegania zasad etyki w toku zajęć; 

c. współpracy z nauczycielem; 

d. zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników; 

e. dbania o sprzęt oraz wyposażenie; 

f. systematycznego uczęszczania na zajęcia; 

g. przestrzegania i stosowania postanowień niniejszej procedury oraz wszystkich 

przepisów porządkowych obowiązujących w Zespole. 

Obowiązki rodzica (prawnego opiekuna) 

19. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do: 

a. dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje dziecka na 

zajęcia gimnastyki korekcyjnej; 

b. wyposażenia dziecka w strój sportowy (koszulka i spodenki); 

c. poinformowania nauczyciela o wszelkich problemach zdrowotnych (kontuzjach) 

dziecka.  

Postanowienia dodatkowe 

20. W sytuacji notorycznego, rażącego nieprzestrzegania niniejszej procedury przez ucznia, 

dziecko może zostać skreślone z listy uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

21. Procedura wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2017 roku.  

22. Kwalifikacja uczniów do zajęć gimnastyki korekcyjnej w II semestrze roku szkolnego 

2016/2017 następuje na podstawie wniosków złożonych do dnia 28 stycznia 2017 roku. 
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Załącznik do Procedury organizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w ZSP w Halinowie. 

 

Halinów, dnia ………………………… 

Wniosek o kwalifikację dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

Zwracam się z prośbą o kwalifikację mojego dziecka .............................................................................. 

uczennicy/ucznia klasy..........  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Halinowie 

na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 20……./20…………  

Jako dokument kwalifikujący dziecko do zajęć przedstawiam: (zaznaczamy „X” właściwe) 

 bilans sześciolatka  z zaleceniem do gimnastyki korekcyjnej, z opisaną wadą postawy lub 

wadami wrodzonymi narządu ruchu, 

 zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem do gimnastyki korekcyjnej, z opisaną 

wadą postawy lub wadami wrodzonymi narządu ruchu . 

 

….…………………………………….. 

Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 


