
  
 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH  

1. W zajęciach mogą brać udział dzieci z Przedszkola i Młodszej Szkoły „Scherzo”, u których nauczyciel                
języka polskiego/wychowawca zaobserwował wadę wymowy.  
 
2. Zapisu na zajęcia logopedyczne rodzice dokonują po otrzymaniu od nauczyciela języka            
polskiego/wychowawcy maila (w pierwszym tygodniu września) informującego o wskazaniach do ćwiczeń           
logopedycznych.  
 
3.Zapisu na zajęcia rodzice mogą dokonać elektronicznie (patrz: Aplikacje i druki do pobrania) w              
drugim tygodniu września lub, w miarę wolnych miejsc, w ciągu roku szkolnego. O terminie zapisów na                
indywidualne zajęcia z logopedą sekretariat szkoły i przedszkola powiadamia rodziców w pierwszym            
tygodniu września.  
 
4. Lekcje trwają po 15 min i odbywają cztery razy w tygodniu dla uczniów z klasy 0-2 (w wyznaczone dni                    
tygodnia od  poniedziałku do piątku) i 5 x w tygodniu dla 5 latków.  
Jeżeli w tym samym czasie odbywają się zajęcia klubu (dla uczniów klas 0-2), na który uczeń chce                 
uczęszczać w danym trymestrze, uczeń wraz z rodzicami dokonuje wyboru, czy w danym trymestrze              
uczęszcza na  logopedię czy na zajęcia klubu.  

5. Opłata za 9 miesięcy zajęć (od połowy września do połowy czerwca bieżącego roku szkolnego) jest                
uiszczana na konto ZPO „Scherzo” w następujący sposób:  
• pierwszą wpłatę - za 1/2 miesiąca września należy uiścić do połowy września,  
• ostatnią wpłatę - za 1/2 miesiąca czerwca należy uiścić do 27 maja bieżącego roku szkolnego,  
• miesięczne wpłaty - do 27 dnia każdego poprzedzającego miesiąca.  

6. Kwota za indywidualne lekcje z logopedą jest uśredniona i uwzględnia odliczenia za wszystkie dni wolne                
od zajęć, ferie i przerwy świąteczne, podawana jest corocznie w pierwszych dniach września w zakładce               
Opłaty na stronie internetowej szkoły i przedszkola “Scherzo”. 

7. O ewentualnej rezygnacji dziecka z zajęć logopedycznych rodzic jest zobowiązany pisemnie            
poinformować ZPO „Scherzo” z miesięcznym wyprzedzeniem (np. chcąc zrezygnować z lekcji w czerwcu,             
należy to zgłosić do końca kwietnia).  

8. Jeżeli przepada lekcja:  
• z powodu nieobecności ucznia (choroba, sprawy rodzinne) nauczyciel nie ma obowiązku            
odrobienia lekcji,  
• z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia lekcji,  
• z przyczyny zależnej od szkoły (wycieczka itp.), nauczyciel wyznacza inny dzień do odrobienia  lekcji,  
• z powodu świąt i dni wolnych zgodnie z kalendarzem ZPO „Scherzo” – lekcje nie są odrabiane.  

9. Zajęcia logopedyczne mogą odbywać się tylko na terenie ZPO „Scherzo”. 
 
10. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez ucznia jest zapoznanie się przez rodziców ucznia z             
Regulaminem, dokonanie elektronicznego zapisu dziecka na zajęcia oraz uiszczenie wpłaty pierwszej           
raty w wyznaczonym przez szkołę terminie. 



11. Zapisy na indywidualne zajęcia z logopeda odbywają się corocznie. 


