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

R E G U L A M I N organizacji zajęć
I. Założenia ogólne
1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach jest
dobrowolne.
2. W zajęciach biorą udział wychowankowie - stali, okresowi i okazjonalni:
a) wychowankowie stali biorą udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego;
b) wychowankowie okresowi biorą udział w zajęciach organizowanych dla realizacji określonego zadania w określonym
czasie;
c) wychowankowie okazjonalni korzystają w sposób doraźny z różnych imprez organizowanych przez OPP "OJ", a także z
urządzeń i sprzętu placówki.
3. Nabór uczestników na zajęcia odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacyjnego, który określa zasady, kryteria, terminy
postępowania i składania dokumentów.
4. Udział niepełnoletnich wychowanków we wszystkich zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców a udział w niektórych
formach kół zainteresowań - rekreacyjno - sportowych, dodatkowo akceptacji lekarza.
5. W związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji zajęć
stałych, wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do złożenia kompletnie wypełnionej karty uczestnika zajęć wraz z
załącznikami, deklaracjami i oświadczeniami podpisanymi przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
6. Pełnoletni wychowankowie OPP "OJ" także wypełniają kartę uczestnika.
7. Dane osobowe wychowanków oraz ich rodziców (opiekunów prawnych), pozyskane na podstawie złożonych dokumentów
rekrutacyjnych oraz na podstawie karty uczestnika, przetwarzane są przez Administratora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród
Jordanowski" w Kozienicach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Rodzic/ prawny opiekun wyraża zgodę na udział swojego dziecka w imprezach, wydarzeniach artystycznych oraz zawodach
sportowych organizowanych w placówce i poza nią, podczas których wychowanek prezentuje umiejętności zdobyte w
trakcie zajęć stałych oraz reprezentuje placówkę.
9. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej a w zajęciach
uczestniczy na własną odpowiedzialność. OPP "OJ" nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
10. Uczestnicy zajęć OPP "OJ" powinni być ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką ochronę mają już
przedszkolaki i uczniowie szkół z tytułu zawartego ubezpieczenia w szkole na cały rok szkolny.
11. Wszyscy wychowankowie bez względu na charakter uczestnictwa obowiązani są do przestrzegania szczegółowych
regulaminów obowiązujących w placówce.

II. Warunki organizacyjne
1. Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym
ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
2. Zajęcia odbywają się w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" położonym na terenie
zagospodarowanego placu zabaw przy ulicy Jana Kochanowskiego 1 w Kozienicach.
3. Informacja o zajęciach prowadzonych przez OPP "OJ" w Kozienicach, dostępna jest na stronie internetowej
www.oppogrodjordanowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku placówki.
4. Za bezpieczne dotarcie dziecka na zajęcia oraz odebranie dziecka po zajęciach odpowiedzialny jest rodzic. OPP "OJ" i
nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Nauczyciel sprawuje
opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych zajęć.
5. Zajęcia w stałych formach prowadzone są od września do czerwca kolejnego roku, zgodnie z przyjętą organizacją roku
szkolnego.
6. Zajęcia stałe organizowane przez OPP "OJ" odbywają się zgodnie z opracowanym harmonogramem tygodniowym.
7. Zajęcia odbywają się zwykle w dniach, w których uczniowie - dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W okresie ferii, wakacji i
innych dni wolnych dla uczestników nie ma również zajęć w formach stałych.
8. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a) choroby/usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela;
b) gdy na terenie OPP "OJ", odbywa się wydarzenie artystyczne lub impreza/uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie
zajęć;
c) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
9. O odwołaniu zajęć zamieszczana jest informacja na stronie www placówki, w szczególnych przypadkach uczestnicy są
informowani telefonicznie, SMS-em lub osobiście przez nauczyciela.
10. OPP "OJ", zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
11. Każdorazowo wewnątrz budynku placówki należy się upewnić w rozmowie z nauczycielem, personelem lub na podstawie
wywieszonych ogłoszeń, czy zajęcia nie zostały odwołane.
12. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (12) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
13. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez nauczyciela.
14. Zajęcia okresowe odbywają się zwykle w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji letnich, jak również podczas ferii
świątecznych.
15. W ramach zajęć okresowych realizowane są warsztaty i projekty artystyczne, również dostępne dla uczestników zajęć stałych.
16. Szczegółową ofertę oraz zasady organizacji zajęć okresowych regulują odrębne dokumenty.
17. Godziny pracy placówki są dostosowywane do potrzeb środowiska lokalnego i mogą być korygowane w trakcie całego roku
kalendarzowego.
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III. Zasady korzystania z obiektu
1. Placówka posiada teren - plac zabaw przystosowany do prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych i zabaw, jak również
budynek wyposażony w pomieszczenia przeznaczone do organizowania zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych
wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz mienia placówki w obiekcie oraz na terenie placu
zabaw funkcjonuje monitoring wizyjny art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
3. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni oraz pozostałych pomieszczeń odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem na
zasadzie respektowania zapisów regulaminów szczegółowych.
4. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności nauczyciela lub upoważnionego pracownika OPP "OJ".
5. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu OPP "OJ". W przypadku osób nieletnich
odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
6. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w pomieszczeniu, w którym są prowadzone zajęcia OPP "OJ" nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Placówka nie ponosi również odpowiedzialności za pozostawione wartościowe rzeczy w kieszeniach, plecakach, torebkach
itp.
8. Uczestnicy zajęć stałych korzystają ze specjalnie opracowanego systemu szatniowego opartego na zaprojektowanych
smyczach ułatwiających przechowywanie numerków szatniowych podczas zajęć.
9. Na terenie całego budynku obowiązuje obuwie zmienne. Wyjątek stanowi hol, który pełni funkcję poczekalni dla rodziców
oczekujących na dzieci przebywające na zajęciach stałych organizowanych przez OPP „OJ”.
10. Uczestnicy zajęć stałych korzystają ze specjalnie przygotowanych worków z emblematami odblaskowymi na obuwie
zmienne, które należy szanować i bezwzględnie stosować.
11. W korytarzu zostały wyznaczone bezpieczne miejsca oczekiwań na zajęcia stałe i zbiórek grup zajęciowych. Ze względów
organizacyjnych należy przestrzegać ustalonych miejsc.
12. Uczestnicy zajęć stałych mogą jednocześnie w przerwach pomiędzy zajęciami oczekiwać w sali widowiskowo - sportowej.
Jest to możliwe jedyne w wyznaczonych dniach i godzinach, ze względu na odbywające się w tym pomieszczeniu niektóre
formy zajęć stałych oraz okazjonalne imprezy kulturalno-artystyczne.
13. Kontakt z nauczycielem podczas zajęć dezorganizuje pracę oraz rozprasza uwagę uczestników.
14. Posiłki spożywamy wyłącznie na holu.
15. Dzieci przynoszą napoje tylko w butelkach plastikowych.
16. Wózki , rowerki dziecięce itp. należy pozostawić na niezbędnie krótki czas w przedsionku lub szatni wejścia do budynku w
sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się innym osobom (wejście jest również wyjściem ewakuacyjnym).
17. W przypadku stwarzania trudności wychowawczych i niestosowania się do regulaminu zostanie nałożona kara według
postanowień zawartych w statucie placówki.

IV. Bezpieczeństwo i sytuacje szczególne
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez, obowiązani są do bezwzględnego stosowania się do
poleceń pracowników OPP "OJ".
3. Personel może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom
zabawy.
4. Ze względów zdrowotnych i profilaktycznych w placówce obowiązują zasady:
a) w zajęciach uczestniczą tylko dzieci zdrowe, niewykazujące żadnych objawów chorobowych;
b) podczas pobytu w placówce wychowankom nie mogą być podawane żadne leki;
c) w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika kontaktujemy się z osobą wskazaną przez
rodzica/prawnego opiekuna;
d) rodzic/prawny opiekun, wyraża zgodę:
• na wezwanie pogotowia ratunkowego oraz przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej w razie
zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
• na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie.

V. Formalne zobowiązania opiekunów uczestnika
1. Rodzic lub prawny opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest do terminowego dostarczania kompletnie wypełnionych
dokumentów rekrutacyjnych oraz kart uczestnika zajęć wraz z odpowiednimi załącznikami, oświadczeniami i deklaracjami.
2. W trosce o podjęcie efektywnych i skutecznych oddziaływań pedagogiczno - wychowawczych wobec uczestników
wskazane jest aby rodzic/prawny opiekun podał informacje uzupełniające o kształceniu specjalnym, wczesnym
wspomaganiu, orzeczeniu niepełnosprawności jak również o objęciu dziecka stałą opieką specjalisty oraz dostarczył
specjalistyczne opinie i zalecenia lekarskie, które będą mogły być pomocne nauczycielom w dopasowaniu pożądanych
metod i form pracy.
3. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany do:
a) niezwłocznego informowania placówki w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, każdej zmianie danych osobowych
własnych lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania telefonów kontaktowych;
b) informowania na bieżąco nauczyciela o stanie zdrowia i ewentualnych chorobach przewlekłych dziecka zgłoszonego na
zajęcia OPP "OJ";
c) punktualnego przyprowadzania na zajęcia oraz punktualnego odbierania dziecka po zajęciach.

VI. Pozostałe postanowienia
1. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor.

