REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. MARII GWIZDAK

ul. H. Ch. Andersena 4, 01-911 Warszawa
I.

Uczestnik zajęć – wychowanek jest współgospodarzem placówki.

II.

Wychowanek ma prawo:

1. Dokonywać wyboru zajęć, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.
2. Korzystać ze sprzętu i środków dydaktycznych będących w posiadaniu placówki w obecności nauczyciela.
3. Korzystać, zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi i dokonanymi na ich podstawie ustaleniami ze wszystkich form pracy,
jakimi dysponuje MDK.
4. Dobrowolnie uczestniczyć w organizowanych w MDK imprezach.
5. Zgłaszać wnioski, propozycje, uwagi dotyczące wszystkich spraw wychowanka MDK i być poinformowanym o sposobie ich
rozwiązywania.
6. Zgłaszać nauczycielom problemy i zagadnienia budzące szczególne zainteresowanie – z prośbą o ich uwzględnienie w toku
realizacji zadań programowych.
7. Aktywnie uczestniczyć w tworzeniu programu i planu pracy zespołu poprzez zgłaszanie swoich propozycji.
8. Korzystać, zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi i dokonanymi na ich podstawie ustaleniami ze wszystkich form pracy
i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje MDK.
9. Otrzymać za wzorową postawę i osiągnięcia w czasie pracy w zespole:
a.
pochwałę
b.
dyplom
c.
list pochwalny do rodziców
d.
pismo do szkoły
e.
nagrodę rzeczową
10. Być traktowanym w czasie pobytu w MDK z życzliwością i przyjaźnią, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności
osobistej.
11. Korzystać z opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy.
12. Rezygnacji z zajęć poprzez zawiadomienie sekretariatu MDK.

III.

Wychowanek ma obowiązek:

1. Przestrzegania Statutu i ustaleń regulaminowych obowiązujących na zajęciach prowadzonych w MDK, szczególnie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.
2. Punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia oraz zawiadamiać o dłuższej nieobecności.
Miesięczna nieusprawiedliwiona nieobecność wychowanka na zajęciach jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.
3. Aktywnie uczestniczyć w wybranych zajęciach.
4. Przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników MDK.
5. Szanować pomieszczenia, wyposażenie, środki dydaktyczne i materiały używane do zajęć, korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek.
6. Do pracowni wchodzić tylko w obecności nauczyciela.
7. Zawiadamiać nauczyciela o każdym przypadku złego samopoczucia, skaleczenia, urazu, itp.
8. Zmieniać obuwie, ubranie wierzchnie pozostawić w szatni.

IV.

Inne decyzje dotyczące wychowanka:

1. Wychowanek, który w rażący sposób narusza zasady określone w regulaminie, może być ukarany:
a.
ustnym upomnieniem nauczyciela, dyrektora
b.
naganą pisemną z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych
c.
wykluczeniem z zajęć
2. Odwołanie od kary przysługuje wychowankowi w okresie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji do dyrektora
MDK im. M. Gwizdak.
3. Wychowanek biorący udział w imprezach otwartych, konkursach, zawodach i innych w sposób godny reprezentuje placówkę.
4. Wszystkie prace wychowanków, powstałe na zajęciach w MDK są własnością placówki i mogą być wykorzystane przez nią na
wystawach, przeglądach, konkursach oraz do celów reklamowych.
5. Bez zgody Dyrektora, wychowanek w MDK-u nie może nagrywać filmów ani robić zdjęć.
6. Wszelkie przypadki naruszenia praw dziecka, powinny być niezwłocznie zgłaszane przez wychowanka lub jego
rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora MDK.

