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 Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia Dyrektora OPP „175” 
 nr 10/2018 z dnia z dnia 28.08.2018  

 

Regulamin Wychowanka 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” 

w Warszawie 
 

§ 1 

Zasady ogólne. 

1. Wychowankami ogniska mogą być dzieci i młodzież w wieku  szkolnym,  objęte  ustawą o systemie 

oświaty - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

2.Uczestnictwo w zajęciach ogniska jest dobrowolne. 

3. Zasady rekrutacji obowiązują według odrębnych przepisów. 

4.Wyróżnia się podział na zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne. 

1) wychowanek zajęć stałych bierze udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego, a jego obecność 

jest monitorowana poprzez sprawdzanie listy obecności w dzienniku zajęć; 

2)  wychowanek zajęć okresowych bierze udział w zajęciach organizowanych przez ognisko dla realizacji 

określonego zadania w określonym czasie (np. zima w mieście), na które obowiązuje dodatkowa rekrutacja; 

3) wychowanek zajęć okazjonalnych korzysta w sposób doraźny z imprez, 

konkursów i różnych form spędzania wolnego czasu, na które nie obowiązuje dodatkowa rekrutacja.   

5. Wychowanek biorący udział w zajęciach stałych zobowiązany jest do uczęszczania na  

zajęcia wynikające z planu zajęć i przebywania na nich systematycznie i punktualnie w określonym przez 

plan zajęć czasie. 

 

§ 2 

Obowiązki wychowanka 

 

 Wychowanek ogniska zobowiązany jest do: 

1 Przestrzegania Regulaminu Wychowanka, Regulaminu Ogniska i Statutu Ogniska. 

2 Podporządkowania się prośbom i poleceniom nauczyciela mającym na celu dobro i bezpieczeństwo 

wychowanka. 

3. Dbania o dobre imię ogniska zgodnie z jego tradycją. 

4. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

2)  szanowania poglądów i przekonań innych, 

3) przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu 

4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów 

5.Troszczenia się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd utrzymując czystość i porządek. 

6. Dbania o kulturę osobistą 

7. Systematycznego uczęszczania na zajęcia. 

 

§ 3 

Prawa wychowanka 

Wychowanek ogniska ma prawo do: 

1. Udziału w zajęciach organizowanych przez ognisko zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok szkolny. 

2. Rozwijania swoich zainteresowań. 

3. Poszanowania swojej godności osobistej. 

4. Wolności religii, sumienia i przekonań. 

5. Korzystania z dostępnych środków, pomocy dydaktycznych i sprzętu. 

6. Wyrażania swoich myśli poglądów i przekonań nie urażając niczyjej godności. 

7. Brania udziału w posiedzeniach Samorządu Wychowanków 
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§ 4 

Nagrody 

 

1. Nagrodami za szczególne osiągnięcia wychowanków mogą być:  

1) wyróżnienie wobec zespołu przez nauczyciela; 

2) wyróżnienie wobec wychowanków przez dyrektora; 

3) wyróżnienie podczas uroczystej gali w obecności środowiska lokalnego; 

4) nagrody rzeczowe; 

5) dyplom; 

6) wpis do złotej księgi wychowanka. 

2.Trub przyznawania nagrody zamieszczony jest w Statucie ogniska.  

3.Wychowanek może być nagradzany za szczególne osiągnięcia promujące placówkę oraz za wzorową 

postawę wobec innych. 

 

§ 5 

Kary 

 

1. Karami za rażące naruszenie przepisów oraz nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w ognisku mogą 

być: 

1) upomnienie przez nauczyciela; 

2) upomnienie przez dyrektora;  

3) ustna nagana wobec ogółu wychowanków; 

4) poinformowanie rodziców o nagannym postępowaniu wychowanka; 

5) skreślenie z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej                                        

w przypadku: 

a) bycia pod wpływem lub spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

b) demoralizującego wpływu na innych, 

c) dopuszczania się chuligańskiego zachowania, 

d) celowego niszczenia mienia ogniska, 

e) dokonania wybuchów pirotechnicznych na terenie ogniska, 

2.Wychowanek może być  ukarany za rażące naruszenie przepisów oraz nieprzestrzeganie przyjętych zasad  

zgodnie ze statutem ogniska. 

§ 6 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem uczniów 

 

1.W sytuacji samowolnego opuszczania zajęć przez ucznia nauczyciel informuje telefonicznie rodzica.  

2.W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel wzywa patrol szkolny. 

3.Jeśli uczeń przebywający na zajęciach jest wulgarny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych dzieci, 

nauczyciel ogniska sprawuje nad nim jedynie nadzór  opiekuńczy (z wyłączeniem dydaktycznego). 

4.Jeśli zachowanie ucznia opisane w p. 3 nie ulega poprawie mimo odsunięcia go od zajęć dydaktycznych     

i nieodpowiednie zachowanie powtarza się na kolejnych zajęciach uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach 

tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

5.Jeśli zachowanie ucznia opisane w p. 3 nie ulega poprawie mimo odsunięcia go od zajęć dydaktycznych i 

braku możliwości uczestnictwa rodzica na zajęciach wraz z dzieckiem nauczyciel ma prawo prosić rodzica  

o opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

6.W przypadku odmowy przez ucznia będącego na świetlicy szkolnej uczestnictwa w zajęciach, nauczyciel 

ogniska informuje rodzica o  zaistniałej sytuacji i pozostawia dziecko na świetlicy szkolnej. 

7. Nauczyciel Ogniska nie może zmuszać dziecka do uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

§ 7 

Postanowienia dodatkowe 
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1.Rodzice  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

„175” dla realizacji zadań statutowych placówki, publikację zdjęć w dokumentacji i na stronie internetowej 

placówki w celu promowania działalności placówki i ukazywania osiągnięć dziecka.  

  

2.  

 

 

 


