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Wstęp
Każda członkini i członek społeczności placówki (wychowanek, rodzic, nauczyciel, pracownik) ma prawo
do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia, swojej własności i zdrowia.
Ma obowiązek dbania o dobro innych osób i odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem
drugiemu człowiekowi.

Postanowienia ogólne
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 jest czynne jest od poniedziałku do soboty w czasie trwania zajęć.
2. Ognisko może prowadzić zajęcia poza swoją siedzibą, w zakresie i terminach ustalonych
i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym.
3. W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni w wieku przedszkolnym i szkolnym.
4. Zajęcia prowadzone w Ognisku są bezpłatne.
5. Wychowanków obowiązuje zmiana obuwia na buty z jasną podeszwą.
6. Wychowanek może korzystać z telefonu tylko w wyjątkowych sytuacjach.
7. W sprawach skarg i wniosków Dyrektorka Ogniska przyjmuje we czwartki godzinach 14.00 – 15.00,
po wcześniejszym umówieniu.

Bezpieczeństwo i higiena
1. Wychowankowie mają prawo do:
▪ ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
▪ uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
2. Wychowankowie mają obowiązek:
▪ zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu
innych, nie wychodzić poza placówkę podczas zajęć,
▪ wchodzić do sal tylko pod opieką nauczyciela,
▪ respektować regulaminy sal i zajęć,
▪ po zajęciach udać się do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić placówkę,
▪ złym samopoczuciu zameldować nauczycielowi lub innej osobie z obsługi placówki.
3. Wychowankowie nie mogą:
▪ pić alkoholu, używać środków odurzających, palić tytoniu,
▪ przynosić do placówki przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych.
4. Wychowankowie mogą przebywać w placówce tylko w godzinach pracy Ogniska.
5. Rodzice mają obowiązek:
▪ przekazywać nauczycielom ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
▪ na wezwanie placówki przybyć po chorego wychowanka.

Prawa i obowiązki
1. Wychowankowie mają prawo:
▪ Brać udział w wybranych przez siebie zajęciach.
▪ Zgłosić problem do nauczyciela.
▪ Korzystać z pomocy nauczyciela.
1. Wychowankowie mają obowiązek:
▪ Zachowywać się kulturalnie.
▪ Z szacunkiem odnosić się do innych uczestników, nauczycieli, pracowników.
▪ Troszczyć się o porządek i mienie placówki.
▪ Zameldować przyjście i wyjście z placówki.
▪ Naprawić wyrządzone szkody.
▪ Systematycznie uczęszczać na zajęcia.

▪
▪

Usprawiedliwiać swoją długotrwałą nieobecność na zajęciach, Usprawiedliwienia dokonuje
wychowanek, rodzic/opiekun, na początku trwania tej nieobecności.
W przypadku 4 nieusprawiedliwionych nieobecności wychowanek skreślony jest z listy
zajęć.

Nagrody i kary
1. Za wybitne osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:
▪ Pochwałą ustną.
▪ Pochwałą z adnotacją w dokumentacji placówki.
▪ Dyplomem lub nagrodą rzeczową wręczoną na uroczystości w Ognisku.
▪ Listem pochwalnym skierowanym do wychowanka, do rodziców/opiekunów i do szkoły
wychowanka.
2. Za naruszenie regulaminu wychowanek może być ukarany:
▪ Upomnieniem.
▪ Naganą z adnotacją w dokumentacji placówki i powiadomieniem rodziców/opiekunów.
▪ Zawieszeniem w zajęciach.
▪ Skreśleniem z listy uczestników zajęć w Ognisku.

