
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 72 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I. Instrukcja zapisywania na zajęcia pozalekcyjne: 

 
1. Zapisy odbywają się poprzez aplikację Activbook dostępną przez link na szkolnej stronie 

internetowej w zakładce Uczeń, Zapisy na zajęcia pozalekcyjne. 

2. Rodzic ucznia dokonuje rejestracji, uzupełniając dane: swój adres e-mail, imię i nazwisko 

ucznia, wybór szkoły, wybór klasy. 

3. Na podany adres e-mail rodzic otrzymuje link z potwierdzeniem adresu e-mail a następnie 

hasło do systemu.  

4. Rodzic loguje się, wpisując imię i nazwisko dziecka, adres e-mail i wygenerowane hasło. 

Hasło jest aktywne do końca zapisów. 

5. Rodzic, który ma w szkole więcej niż jedno dziecko, powinien zarejestrować dzieci na jeden  

i ten sam adres e-mail. 

6. W grafiku zajęć dodatkowych rodzic dokonuje wyboru zajęć, na które uczeń będzie 

uczęszczał, klikając ikonę „Zapisz”. 

7. Zmiany wybranego wcześniej zajęcia można dokonać, wybierając opcję „Wypisz”. 

8. Każde zajęcie ma limit miejsc. Po jego wyczerpaniu uczeń może zostać zapisany na listę 

rezerwową.  

9. Na podany adres e-mail rodzic otrzymuje wiadomość zwrotną o statusie zapisania na zajęcia. 

 

II. Harmonogram zapisywania na zajęcia pozalekcyjne 

 
1. Zapisy na zajęcia rozpoczynają się 6 września o godzinie 16:00 i trwają do 10 września 

(I tura). 

2. Po 10 września nastąpi weryfikacja zajęć. Możliwość elektronicznego zapisu na zajęcia 

pozalekcyjne zostanie zablokowana. Zajęcia, na które zapisało się mniej niż 10 osób zostaną 

zlikwidowane, a Rodzice uczniów na nie zapisanych będą mieli możliwość wyboru innych 

zajęć spośród dostępnych. 

3. II tura zapisów zostanie uruchomiona 13 września o godzinie 16:00 i potrwa do 17 września. 

4. Możliwość rejestracji i zalogowania będzie możliwa 6 września od godziny 10:00. 

 

III. Pozostałe postanowienia 

 
1. W przypadku problemów technicznych związanych z e-formularzem zapytania należy 

kierować na adres: activbook@szkolamarzen.pl 

2. W przypadku pytań dotyczących zajęć prosimy kontaktować się z następującymi osobami: 

PSP nr 72 w Zalesiu – Renata Mirkowska: r.mirkowska@szkolamarzen.pl 

PSP nr 72 w Piasecznie – Justyna Zaręba: j.zareba@szkolamarzen.pl 

3. Uczeń zapisany na zajęcia pozalekcyjne, może być z nich usunięty, jeśli swoim zachowaniem 

utrudnia ich prowadzenie. Decyzję tę podejmuje prowadzący zajęcia po uprzednim 

powiadomieniu wychowawcy klasowego ucznia oraz rodziców dziecka. 

 

Regulamin zatwierdził: Dyrektor Szkół 
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