
 
 
 
 

 
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 W KATOLICKIM CENTRUM EDUKACJI KANA W DĘBICY 

 

1. Przy realizacji wszystkich zajęć, inicjatyw i przedsięwzięć, Katolickie Centrum Edukacji KANA  

w Dębicy (zwane dalej: Centrum), kieruje się nauczaniem Kościoła katolickiego. 

2. W Centrum prowadzone są zajęcia językowe, przedmiotowe, wychowawcze dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także zajęcia dla osób 

dorosłych. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego 

regulaminu. 

4. Pracownicy i nauczyciele Centrum oraz uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 

chrześcijańskich norm postępowania oraz ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiary.  

5. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach organizowanych przez Centrum jest dobrowolne, jednak 

w przypadku deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik obowiązkowo bierze udział we wszystkich 

zajęciach w ramach kursu. 

6. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie grupy. 

7. Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach. 

8. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwiano u prowadzącego zajęcia w formie 

pisemnej. 

9. W przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach, uczestnik może zostać 

skreślony z listy. O skreśleniu decyduje Dyrektor Centrum. 

10. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, może czasowo lub całkowicie zawiesić 

ucznia w zajęciach w  związku z nieprzestrzeganiem zasad właściwego zachowania 

obowiązujących w Centrum. 

11. Centrum zobowiązuje się do prowadzenie zajęć zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. 

O ewentualnych zmianach terminów zajęć Centrum informuje na stronie internetowej oraz na 

tablicy ogłoszeniowej, mailowo lub telefonicznie. 

12. Jeżeli zajęcia wypadają w dniu świątecznym lub w dniu wolnym od pracy oraz w przypadku 

odwołania zajęć, zostaną one zrealizowane w nowym terminie. 

13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach, deklarują zapewnienie 

bezpiecznego transportu w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej. 



14. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć w formie dziennika. Na koniec semestru uczestnicy 

zajęć otrzymują Kartę Oceny Ucznia, a na koniec roku Certyfikaty ukończenia zajęć  

(o  przyznaniu certyfikatów decyduje 75% frekwencja obecności na zajęciach). 

15. Na zajęcia uczestnicy przybywają punktualnie. Każde spóźnienie przeszkadza innym osobom. 

16. Za przeszkadzanie w zajęciach, prowadzący ma prawo wyprosić uczestnika zajęć z sali lub 

budynku. 

17. O rezygnacji ucznia z zajęć jego Rodzice/opiekunowie informują w formie pisemnej.  

18. W Centrum obowiązuje szacunek względem każdego człowieka, szczególnie zaś względem 

prowadzącego zajęcia i innych uczestników. 

19. Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do zachowania kultury osobistej, kultury słowa oraz 

porządku w salach i na terenie budynku. 

20. Za rzeczy pozostawione na terenie Centrum, KANA nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Korzystanie z aparatów telefonicznych, tabletów, kamer podczas zajęć jest zabronione. 

22. W Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających, 

napojów energetycznych i alkoholu. 

23. Uczestnicy, bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

24. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie swego wizerunku lub wizerunku dziecka w celach promocyjnych Centrum. 

25. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 




