
REGULAMIN 

Uczestnictwa w zajęciach 

Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji 

organizowanych przez Radę Rodziców 

przy Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć dla uczniów oraz związane z tym 

uprawnienia i obowiązki uczestników. 

2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć. 

3. W zajęciach Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji mogą dobrowolnie uczestniczyć 

wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. 

Stanisława Noakowskiego w Warszawie. 

4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed ich 

rozpoczęciem oraz stosować się do jego postanowień. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły: 

http://www.tab.edu.pl. 

6. Uiszczenie przez uczestnika darowizny na rzecz Rady Rodziców w związku z udziałem 

w zajęciach sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2  

Organizacja zajęć i zapisy 

1. Zajęcia sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji rozpoczynają się od 04.03.2017 roku. 

2. Realizacja pełnego programu zaplanowana jest na okres 2,5 roku i składa się z 5 semestrów 

(łącznie około 85 spotkań). Każde zajęcia to 3 godziny lekcyjne. 

3. Uczestnik dokonuje zapisu wykonując darowiznę z góry za pierwszy semestr.  

4. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. 

Rezygnację należy zgłosić nauczycielowi szkoły, który organizuje zajęcia nie później, niż na 

dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru letniego oraz nie później niż na dwa tygodnie 

przed zakończeniem roku szkolnego. 

5. Zajęcia będą obejmowały naukę: 

 zasad perspektywy rysunkowej 

 technik rysunkowych 

 technik akwarelowych 

 kompozycji i budowania form przestrzennych 

 technik kolorystycznych 

 wyobraźni przestrzennej  

 operowania skalą  

 rysunku i akwareli z natury 

 projektowania form architektonicznych 

http://www.tab.edu.pl/


6. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, w sobotę lub inny wcześniej ustalony dzień 

w pracowni rysunku szkoły lub w plenerze, w terminach określonych przez organizatora. 

W czasie wakacji, ferii i świąt zajęcia nie będą się odbywały. 

7. Zajęcia będą prowadzone przez zaproszoną osobę (rysownika, akwarelistę, projektanta) pod 

nadzorem nauczyciela szkoły (rysującego architekta, grafika). 

8. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach maksymalnie 30 osobowych. Podział 

uczestników na grupy będzie uzależniony od poziomu zaawansowania uczestników zajęć. 

9. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sobotnich warsztatach rysunku i kompozycji 

o wpisaniu na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz oceny 

z przedmiotów: pracownia dokumentacji projektowej, rysunek odręczny, w semestrach 

poprzedzających. Osoby niezapisane na listę uczestników będą oczekiwały na miejsce na 

liście rezerwowej. 

10. Uczestnicy będą mieli zadawane prace domowe oraz wakacyjne, które będą omawiane na 

zajęciach przez prowadzących. 

11. Komunikacja pomiędzy organizatorem zajęć, a uczestnikami odbywać się będzie drogą 

mailową. Adres mailowy organizatora sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji to:  

warsztatyrys@gmail.com 

12. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności będą 

skutkowały skreśleniem z listy kursantów. 

13. Ze zwolnionego miejsca może skorzystać kolejna chętna osoba zapisana na liście 

rezerwowej. 

14. Dla chętnych uczniów sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji możliwe będzie 

organizowanie plenerów wakacyjnych, jeśli zgłosi się na te zajęcia wystarczająca ilość osób. 

 

§ 3  

Opłaty 

1. Uczeń sobotnich warsztatów rysunku i kompozycji dokonuje dobrowolnej wpłaty z góry za 
każdy kolejny semestr nauki. 

2. Darowizna za pierwszy semestr (14 zajęć) wynosi maksymalnie 210 zł (5 zł/godz.) na konto 

Rady Rodziców. 

3. Istnieje możliwość dofinansowania lub całkowitego pokrycia kosztu uczestnictwa 

w zajęciach dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Wnioski o takie 

dofinansowanie powinny być kierowane  do Rady Rodziców poprzez Dyrektora Szkoły. 

4. W wypadku rezygnacji ucznia z zajęć w trakcie trwania semestru darowizna nie będzie 

zwracana. 
 


