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Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna:Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz.703). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zakresu                        

i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą ( Dz U. z 2009 r. 

nr139, poz. 1133). 

 

1. Z wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej występuje rodzic. 

Do wniosku dołącza skierowanie od lekarza rodzinnego, pediatry lub ortopedy. 

Skierowanie winno zawierać dokładne określenie przyczyn skierowania – opis 

rodzaju wady postawy.  

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu 

dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.  

3. W pierwszej kolejności kwalifikowane są dzieci ze skierowaniami od lekarza 

specjalisty w zakresie wad postawy.  

4. Prowadzący zajęcia ustala plan zajęć i przekazuje informacje wychowawcom                          

i rodzicom.  

5. Prowadzący zajęcia spotyka się z rodzicami i udziela wskazówek dotyczących 

ćwiczeń w domu.  

6. Zajęcia odbywają się w sali do gimnastyki korekcyjnej w grupach do 10 uczniów.  

Trwają 45 minut i prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.  

 

7. Udział ucznia w zajęciach trwa do czasu ustąpienia przyczyny skierowania dziecka 

na zajęcia.  

8. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do systematycznego i aktywnego w nich udziału.  

          Wszelkie nieobecności podlegają usprawiedliwieniu w ciągu tygodnia.  
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9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do postępowania na zajęciach zgodnie                         

z wytycznymi prowadzącego. Uczeń nie słuchający prowadzącego, stwarzający 

swoim postępowaniem zagrożenie zdrowia i życia swojego oraz innych 

uczestników, na wniosek prowadzącego może być skreślony z listy uczestników. 

 

10. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech zajęciach uczeń  

może zostać skreślony z listy uczestników.  

 

11. Zadania nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

a. Sporządzenie listy uczniów objętych zajęciami z gimnastyki korekcyjnej                       

w bieżącym roku szkolnym, określenie  składu grup oraz rozkładu zajęć; 

b. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów, u których stwierdzono 

wady postaw.  

c. Prowadzenie dokumentacji uczęszczania dzieci na zajęcia, sporządzanie 

sprawozdań podsumowujących. 

d. Wystąpienie z wnioskiem o zakończenie udzielania pomocy w formie zajęć 

korekcyjnych w sytuacji wyeliminowania wady u dziecka lub na skutek nie 

uczęszczania.  

 

12. Zasady przyjęcia dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

a. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej jest aktualne  

zaświadczenie lekarskie od specjalisty – określające rodzaj wady, 

b. Zaświadczenie należy dołączyć do wniosku o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej skierowanym do Przewodniczącego Komisji 

Rekrutacyjnej szkoły  bezpośrednio po uzyskaniu go od specjalisty,                       

a w nowym roku szkolnym w terminie prowadzenia rekrutacji;  

c. Z wnioskiem o przyjęcie dziecka na zajęcia korekcyjne występuje rodzic (prawny  

opiekun). 

d. Nazwiska dzieci zakwalifikowanych na zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

przedstawiane będę po zakończeniu rekrutacji przez Przewodniczącą Komisji 

Rekrutacyjnej; 


