
Szczegółowy regulamin korzystania z zajęć dodatkowych 

organizowanych przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych 
       

§ 1 

Ogólne zasady przyznawania wsparcia w zakresie organizacji zajęć dodatkowych przez 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych określone są w Regulaminie przyznawania 

wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych 

oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. 

       

§ 2 

1. Każdy student niepełnosprawny UMCS ma prawo do korzystania z dodatkowych zajęć 

organizowanych przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych  

to w szczególności: 

1) lektorat z języka angielskiego, 

2) zajęcia rekreacyjno – sportowe prowadzone przez Centrum Kultury Fizycznej 

(zajęcia na pływalni i inne zgodne z ofertą dydaktyczną Centrum), 

3) szkolenia rozwijające potencjał osobisty. 

 

§ 3 

Podstawą ubiegania się o prawo korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych przez 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych są następujące dokumenty: 

1. kwestionariusz rejestracyjny w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych wraz 

z kwestionariuszem do korzystania z dodatkowych zajęć organizowanych przez 

Zespół, 

2. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla studentów 

niepełnosprawnych, 

3. kserokopia legitymacji studenckiej, 

4. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno 

– sportowych wybranych przez studenta niepełnosprawnego lub innych zajęć. 

 

§ 4 

Ze względu na wszechstronny rozwój osoby niepełnosprawnej, który wymaga kontaktu 

z pełnosprawnymi rówieśnikami, w ramach dotacji dofinansowywane może być uczestnictwo 

studentów pełnosprawnych w wyjazdowych formach kształcenia i rehabilitacji studentów 

niepełnosprawnych (np. obozach,  wyjazdach rehabilitacyjno – szkoleniowych) oraz 

w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, 

na następujących zasadach: 

1) studenci pełnosprawni uczestniczący w zajęciach, o których mowa wyżej, mogą 

w nich uczestniczyć, jeśli pełnią rolę asystentów studentów niepełnosprawnych, 

w zakresie niezbędnym w procesie kształcenia i rehabilitacji; 

2) stosunek studentów pełnosprawnych do studentów niepełnosprawnych 

uczestniczących w obozach, szkoleniach i wyjazdach, o których mowa powyżej, nie 

może przekraczać  40 %, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wynosi 

50 %. 

 

       

 

 



§ 5 

1. Ze względu na potrzebę wszechstronnego rozwoju studenta niepełnosprawnego studenci 

pełnosprawni mają prawo uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Zespół ds. 

Studentów Niepełnosprawnych. 

2. Studenci pełnosprawni nabywają wraz ze studentami niepełnosprawnymi nowe 

umiejętności, które pomagają im w działaniach na rzecz  dostosowania Uniwersytetu 

Marii Curie – Skłodowskiej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki studenta korzystającego z zajęć dodatkowych organizowanych przez 

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych: 

1) student zobowiązuje się  systematycznie uczestniczyć w zajęciach na które się zapisał, 

2) student zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

3) student ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu 

semestru, 

4) trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta 

skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku 

akademickim, 

5) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności  na zajęciach z lektoratu student 

zobowiązuje się do nadrobienia materiału we własnym zakresie, 

6) student stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia, 

7) rezygnację z zajęć z powodu ważnych powodów student zgłasza do Zespołu ds. 

Studentów Niepełnosprawnych, 

8) w przypadku szkoleń student jest zobowiązany zgłosić swoją rezygnację ze szkolenia 

co najmniej trzy  dni wcześniej,  

9) nieuzasadniona nieobecność studenta na szkoleniu skutkuje utratą możliwości 

zapisania się na kolejne szkolenie organizowane przez Zespół ds. Studentów 

Niepełnosprawnych, 

10) student może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może się angażować w ich 

przygotowanie. 

 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się 

odpowiednio Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z 

kształceniem studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na 

Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. 


