REGULAMIN WEWNĘTRZNY
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Na podstawie:
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
811 z późniejszymi zmianami), Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz.U. z dnia 30 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z
późniejszymi zmianami), Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej.

I Zasady uczestnictwa w zajęciach OPP
1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.
2. Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przyjmują nazwę wychowanków.
3. Nauczyciel na pierwszych zajęciach zaznajamia wychowanka z zakresem
działania wybranych zajęć, zasadami funkcjonowania placówki oraz Regulaminem
Wewnętrznym OPP
.
4. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i drodze
powrotnej do domu.
5. Wychowanek ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela w przypadku wystąpienia
zagrożenia. Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pomocy wychowankowi.
6. Zachowanie się w pracowniach na terenie ogniska określają regulaminy pracowni.
7. Po zakończonych zajęciach starsi wychowankowie niezwłocznie opuszczają
budynek, młodsi pod opieką nauczyciela Czekaja na przyjście rodzica lub
wyznaczonego opiekuna.
8. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania statutu
i regulaminów placówki.
II Obowiązki wychowanka
Wychowankowie naszego Ogniska:
1. Reprezentują godnie Ognisko.
2. Dbają o czystość i estetykę pomieszczeń placówki oraz noszą obuwie zamienne.
3. Dbają o sprzęt placówki, zgłaszają uszkodzenia, naprawiają wyrządzone przez
siebie szkody lub ponoszą koszty.
4. Odnoszą się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników Ogniska.
5. Pomagają innym wychowankom w szczególności najmłodszym.
6. Dbają o kulturę języka, nie używać wulgarnych słów i przezwisk.

7. Są solidarni w pozytywnym zachowaniu, wyrażają dezaprobatę wobec przykładów
złego postępowania.
8. Dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów.
9. Dbają o zdrowie, nie ulegają nałogom.
10. Przychodzą regularnie i punktualnie na zajęcia (10 minut przed rozpoczęciem
zajęć).Oczekują spokojnie na przybycie nauczyciela przy sali do zajęć.
11. Przestrzegają zasad i porządku w czasie zajęć i na przerwach. Przebywają
wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela. Nie wychodzą samowolnie
poza teren placówki.
12. Wyłączają na czas zajęć telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp.
13. Noszą dowolny ale skromny strój, dbają o estetyczny wygląd. Strój odświętny
obowiązuje w czasie uroczystości ogniska.
III Prawa wychowanka
Wychowankowie mają prawo do:
1. Swobodnego wyboru rodzaju zajęć oraz dobrowolnego w nich uczestnictwa.
2. Poznania programu realizowanego na poszczególnych zajęciach.
3. Rozwijania zdolności i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach.
4. Dostosowania metod pracy do ich osobistych potrzeb i możliwości
edukacyjnych.
5. Uzyskania w razie potrzeby dodatkowej pomocy w opanowaniu wiedzy
i umiejętności (po uzgodnieniu z nauczycielem).
6. Prezentowania swoich umiejętności w środowisku oraz brania udziału
w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.
7. Korzystania z instrumentów, materiałów, strojów należących do placówki.
8. Współtworzenia życia kulturalnego i społecznego placówki.
9. Wyrażania swoich poglądów, stosując zasadę nie obrażania innych.
10. Zwracania się do dyrekcji ogniska, grona pedagogicznego, Rady Rodziców
o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
11. Zgłaszania propozycji dotyczących spraw wychowanków oraz informacji
o sposobach ich załatwiania.
12. Złożenia skargi do Dyrektora w przypadku naruszenia przez nauczyciela praw
wychowanka /zał.1/.
IV Wyróżnienia i nagrody
1. Wychowankowie, którzy wyróżniają się sumiennością, nienagannym
zachowaniem, osiągają sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach,
zawodach mają prawo do uzyskania następujących form nagród
i wyróżnień:
a) pochwała nauczyciela,
b) pochwała dyrektora ogniska podczas prezentacji placówki w środowisku
lub innej uroczystości,
c) list pochwalny dyrektora ogniska do rodziców,
d) dyplom uznania,
e) nagroda książkowa lub inny upominek,
f) odnotowanie wybitnych osiągnięć w kronice placówki,
g) przekazanie informacji nauczycielowi - wychowawcy macierzystej szkoły
wychowanka, w celu odnotowania sukcesów na świadectwie szkolnym.

2. Wnioski do wyróżnień i nagród mogą składać nauczyciele, przedstawiciele
Rady Rodziców i organizacji młodzieżowych.
V Kary
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wewnętrznego Ogniska oraz postanowień
statutowych, lekceważenie obowiązków wychowanek może być ukarany:
a) upomnieniem nauczyciela,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora ogniska wobec wszystkich
wychowanków,
c) ustnym lub pisemnym poinformowaniem rodziców lub prawnych
opiekunów,
d) ustnym lub pisemnym poinformowaniem macierzystej szkoły
wychowanka,
e) wezwaniem na zespół wychowawczy,
f) zawieszenie w prawach reprezentowania ogniska na zewnątrz,
g) zawieszenie w prawach uczestnictwa w zajęciach,
h) wykluczenie z zajęć Ogniska, jeśli zachowanie wychowanka zagraża
zdrowiu i bezpieczeństwu innym wychowankom,
i) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy
niż pół roku),
jeżeli wychowanek osobiście złoży pisemne
postanowienie poprawy, uzyska poręczenie rady rodziców, rady
pedagogicznej lub innej organizacji młodzieżowej.
VI Postanowienia końcowe
1. Długotrwała
nieusprawiedliwiona
absencja
wychowanka
skutkuje
skreśleniem z lisy wychowanków - dając tym samym możliwość zapisu i
uczestnictwa w zajęciach innym wychowankom.
2. Koszty za zawinione szkody wyrządzone przez wychowanka w placówce
pokrywają rodzice, lub są odpowiedzialni za naprawę szkód.
3. Wytwory z udziałem wychowanków typu nagrania muzyczne, repertuar, prace
konkursowe są własnością OPP.
4. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć
i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych
podczas zajęć, uroczystości, przeglądów, konkursów, zawodów, także
publikację ich osiągnięć na stronie internetowej placówki, serwisach
społecznościowych typu Facebook, eTwinning, YouTube i mediach
w celu promowania działalności placówki oraz prezentacji umiejętności
wychowanka (Ustawa z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Traci moc regulamin z dnia 2 października 2008r.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1.07. 2014r.
Zaopiniowany przez rodziców w dniu 1. 07. 2014r.

Załącznik 1 do Regulaminu Wewnętrznego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej

Naruszenie praw wychowanka – tryb składania skarg w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej

1. W przypadku naruszenia przez nauczyciela praw wychowanka,
wychowankowi przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora.
2. Tryb składania skarg:
a) skargi mogą być składane przez wychowanka, jego opiekuna lub
rodzica,
b) skargi przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej,
c) Dyrektor placówki rozpatruje skargi w ciągu 7 dni i informuje
wnioskodawcę o podjętych decyzjach,
d) odwołanie od decyzji rozpatruje organ sprawujący nadzór
pedagogiczny,
e) placówka informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania
skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w
przypadku naruszenia praw dziecka.
3. Sekretariat placówki prowadzi rejestr skarg i wniosków.

