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REGULAMIN 
 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI 

KOREKCYJNEJ 
 

 
1. Zapisy uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej  odbywają się w miesiącu wrześniu. 

Dodatkowe zapisy (w miarę wolnych miejsc) prowadzone są w trakcie całego roku 

szkolnego.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni chcący zapisać dziecko na gimnastykę korekcyjną 

powinni zgłosić się ze skierowaniem lekarskim (na dany rok szkolny) do nauczyciela 

prowadzącego zajęcia korekcyjne.  

3. Na gimnastykę korekcyjną uczeń kwalifikowany jest na podstawie aktualnego 

skierowania od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem. Skierowanie musi 

zawierać dokładne określenie nieprawidłowości w budowie ciała dziecka oraz 

wskazania i przeciwskazania do wykonywania ćwiczeń.  

4. Zapisując ucznia na zajęcia rodzic zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela 

prowadzącego gimnastykę korekcyjną o ewentualnych chorobach swoich dzieci (np. 

epilepsji, cukrzycy, chorobach serca, astmie, alergii itp.). 

5. Postawa ciała i postępy w usprawnianiu korekcyjnym uczniów powinny być pod stałą 

kontrolą (co najmniej raz do roku) lekarza kierującego dziecko na ćwiczenia. 

6. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w cyklu rocznym (rok szkolny) wg 

ustalonego planu. 

7. Zajęcia dla dzieci 6-letnich trwają 30 minut, dla pozostałych dzieci 45 minut  

i odbywają się dwa razy w tygodniu. 

8. Uczestnicy zajęć ćwiczą bez obuwia, w stroju gimnastycznym przylegającym do ciała 

(koszulka sportowa, krótkie spodenki lub getry).  

9. Rodzice zobowiązani są dopilnować, aby dziecko systematycznie uczestniczyło  

w zajęciach. W przypadku dwutygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności 

dziecko zostaje skreślone z listy uczestników gimnastyki korekcyjnej. Ponowne 

przyjęcie dziecka na zajęcia uzależnione jest od wolnych miejsc w grupie. 

10. Uczeń zobowiązany jest do: 

 aktywnego udziału w zajęciach,  

 kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania regulaminu sali  

korekcyjnej w toku zajęć, 

 współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, 

 zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych 

uczestników, 

 dbania o sprzęt oraz wyposażenie sali korekcyjnej.  

11. Dzieci powinny codziennie w domu wykonywać zalecone ćwiczenia. 
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12. Zestawy ćwiczeń domowych znajdują się na stronie internetowej szkoły. Na prośbę 

Rodziców lub dziecka nauczyciel może przygotować zestaw ćwiczeń domowych w 

formie papierowej. 

13. Wszelkich informacji dotyczących zajęć gimnastyki korekcyjnej udziela nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 
 

 

 

Regulamin opracowała Aleksandra Majewska-Porzezińska 


