Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
26-900 Kozienice, ul. Jana Kochanowskiego 1, tel./fax. (48) 614 25 56

O b o w i ą z k i i p r a w a uczestnika zajęć
I. Założenia podstawowe
1. Wychowankami Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach są uczestnicy zajęć stałych, okazjonalnych i
okresowych - dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
2. Przyjęcie uczestników na zajęcia odbywa się w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Zasady
postępowania rekrutacyjnego określa regulamin rekrutacji na zajęcia prowadzone w placówce w danym roku szkolnym.
3. Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym:

a) ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
b) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
c) ochronę i poszanowanie jego godności osobistej, swobody wyrażania myśli i przekonań, także światopoglądowych i
religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

II. Uczestnik zajęć ma obowiązek
1. Aktywnie uczestniczyć w dobrowolnie wybranych przez siebie zajęciach w ramach pracowni, sekcji, klubów, drużyn,
zespołów oraz czuć się współodpowiedzialnym za wyniki ich pracy.
2. Okazywać należny szacunek wychowawcom, instruktorom i innym pracownikom, wykonywać ich polecenia.
3. Być życzliwym i kulturalnym w stosunku do innych współuczestników zajęć OPP "OJ".
4. Przestrzegać szczegółowych regulaminów obowiązujących w placówce oraz założeń regulaminów organizacji zajęć w
poszczególnych salach zajęć oraz na terenie placu rekreacyjno-zabawowym.
5. Dbać należycie o ład i mienie we wszystkich pomieszczeniach OPP "OJ".
6. Przychodzić na zajęcia systematycznie, punktualnie i każdorazową swą nieobecność usprawiedliwić.
7. Korzystać z obuwia zmiennego, odzież pozostawiać w szatni.
8. Nosić odpowiedni strój, dostosowany do zajęć bądź ochronny - określony przez prowadzącego zajęcia.
9. Wykorzystywać pomoce dydaktyczne zgodnie z przeznaczeniem.
10. Przynosić na zajęcia wskazane przez prowadzącego przybory, rekwizyty itp.
11. Powiadomić nauczyciela o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
12. Dbać o kulturę osobistą i słowa w placówce i poza nią.
13. Chronić życie i zdrowie własne oraz innych, dbać o higienę osobistą, czystość i schludny wygląd.
14. Uczestniczyć w konkursach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych wyznaczonych przez nauczyciela.
15. Respektować zasady poszanowania wielokulturowości, tolerancji do ludzi o odmiennych światopoglądach i kulturze.

III. Uczestnik zajęć ma prawo
1. Znać swoje prawa.
2. Być objętym właściwie zorganizowanym procesem pedagogicznym zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Być otoczonym opieką wychowawczą w atmosferze zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz swobody wyrażania myśli i
przekonań.
4. Zapoznać się z programem poszczególnych pracowni, kół zainteresowań.
5. Dokonywać wyboru zajęć, pracowni i zespołów zgodnie ze swymi zainteresowaniami i możliwościami.
6. Korzystać z fachowej pomocy, rady i wskazówek wychowania nauczycieli i instruktorów OPP "OJ".
7. Zgłaszać własne pomysły do programu działalności i organizacji zajęć OPP "OJ".
8. Wybierać i być wybieranym do samorządu wychowanków OPP "OJ" oraz zgłaszać własne postulaty w odniesieniu do jego
działalności.
9. Korzystać z pracowni i urządzeń jakimi dysponuje placówka oraz prać udział w imprezach organizowanych przez OPP "OJ".
10. Reprezentować OPP "OJ" w zawodach, konkursach, przeglądach, wydarzeniach kulturalnych itp.
11. Mieć zapewnione poszanowanie własnej osoby oraz dyskrecję w sprawach osobistych.

IV. Uczestnikom zajęć zabrania się
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Używania telefonów komórkowych podczas zajęć bez zgody nauczycieli.
Przynoszenia do placówki przedmiotów niezwiązanych z organizacją zajęć.
Biegania po korytarzach i salach zajęć.
Używania wulgarnych zwrotów i słów.
Palenia papierosów, picia alkoholu, oraz zażywania innych substancji uzależniających bądź używek.
Przywłaszczania cudzego mienia.
Noszenia ekstrawaganckich, nieprzyzwoitych strojów i fryzur.
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V. Sytuacje szczególne
1. Kto nie przestrzega zasad regulaminu nie może być uczestnikiem zajęć organizowanych przez OPP "OJ".
2. Kto działa na szkodę OPP "OJ" ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia.
3. Za szkody wyrządzone nam mieniu placówki odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika.

VI. Nagrody i wyróżnienia oraz kary
1. Za nienaganną postawę, zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy wychowanek może być nagrodzony lub
wyróżniony:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wyróżnieniem wobec zespołu przez wychowawcę lub dyrektora;
wyróżnieniem wobec ogółu wychowanków przez dyrektora;
dyplomem, nagrodą rzeczową;
listem pochwalnym do szkoły;
listem pochwalnym do rodziców;
wpisem do Kroniki OPP "OJ";
innymi formami nagród i wyróżnień.
2. W przypadku jawnego nieprzestrzegania zasad regulaminów i za inne wykroczenia, wychowankowi grożą kary nałożone
przez nauczyciela lub dyrektora placówki:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ustne upomnienie;
pisemne upomnienie;
upomnienie pisemne z powiadomieniem rodziców;
upomnienie pisemne z powiadomieniem szkoły;
czasowe zawieszenie w zajęciach;
wykluczenie ze społeczności placówki.
3. Nie stosowane są kary naruszające nietykalność i godność osobistą wychowanka.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia uczestnika zajęć z listy
wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych przez placówkę.
5. Skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
Samorządu Wychowanków następuje w przypadku nieprzestrzegania przez wychowanka obowiązków, w szczególności:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

za niewykazywanie chęci poprawy i nierespektowanie nakładanych kar;
za używanie i rozpowszechnianie tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
za fałszowanie i niszczenie dokumentacji własnej i placówki;
za wandalizm;
szczególnie rażące naruszenie statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
w sytuacji zachowań zagrażających życiu i zdrowiu innych wychowanków;
za wszelkie objawy przemocy;
za naruszenie dobrego imienia placówki bądź społeczności placówki;
wejścia w konflikt z prawem, udowodnionej kradzieży, popełnienia innego przestępstwa ściganego prawem w placówce i
poza placówką.
6. Decyzja o skreśleniu zostaje podana w formie pisemnej do wiadomości wychowanka, jego rodziców (prawnych opiekunów)
w terminie do 7 dni.
7. Skreślenie wychowanka z listy uczestników zajęć stałych bez zgody Rady Pedagogicznej następuje:

a) na prośbę rodzica, opiekuna prawnego;
b) na wniosek nauczyciela w przypadku długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
c) rezygnacji uczestnika z zajęć.

VII. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczestnika
1. Wychowanek ma prawo złożyć skargę do nauczyciela w przypadku naruszenia jego praw przez innego wychowanka.
2. Nauczyciel, do którego wpływa skarga jest zobowiązany do zbadania sprawy poprzez przeprowadzenie rozmów
wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w konflikt. Z postępowań wyjaśniających sporządzane są notatki służbowe przez
wychowawców w dziennikach zajęć.
3. W przypadku zasadnie niezadowalającego rozpatrzenia skargi istnieje możliwość wnoszenia zastrzeżeń do właściwego
organu prowadzącego lub nadzorującego.

VIII. Tryb odwoływania się od kary
1. Wychowanek ma prawo odwołać się na piśmie od nałożonej kary do Rady Pedagogicznej placówki w terminie do 14 dni od
dnia jej otrzymania.
2. Rada Pedagogiczne w ciągu 30 dni ustosunkuje się do odwołania.
3. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

