Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OPP „175” Nr 12/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Regulamin
Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”
w Warszawie
§1
Postanowienia Ogólne
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” jest państwową, publiczną placówką
oświatowo-wychowawczą z nastawieniem na edukację muzyczną i wychowanie
przez kulturę i sztukę.
2. Nauczyciele ogniska są wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
3. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne.
4. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
5. Na zajęcia ogniska dzieci rekrutowane są za pośrednictwem elektronicznego
systemu rekrutacji.
6. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” prowadzi zajęcia stałe według tygodniowego
planu zajęć od poniedziałku do piątku, okresowe lub okazjonalne, wynikające
z potrzeb środowiska lokalnego.
7. Zajęcia okazjonalne i okolicznościowe mogą być prowadzone w dni ustawowo
wolne od pracy.
8. Zasady funkcjonowania placówki określają Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania
9. Zajęcia w kołach zainteresowań mogą odbywać się w godzinach porannych
i popołudniowych.
10. Jeżeli dziecko uczęszcza na kilkugodzinne zajęcia powinno być zaopatrzone przez
rodziców w suchy prowiant i napój.
11. Ognisko może prowadzić swoją działalność poza swoją siedzibą.
§2
Zasady przychodzenia i wychodzenia z zajęć organizowanych przez ognisko
1. Uczeń przyprowadzany i odbierany jest przez rodzica lub opiekuna.
2. Uczeń może przychodzić na zajęcia ogniska samodzielnie.
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3. Na samodzielny powrót dziecka do domu po skończonych zajęciach wymagana
jest zgoda rodziców dla uczniów do 10 r.ż. (załącznik nr 1).
4. Dla dzieci powyżej 10 r.ż. zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu jest
wskazana.
5. Po opuszczeniu ogniska przez dziecko, które skończyło 10 rok życia i
samodzielnie wraca do domu rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
jego bezpieczeństwo i zachowanie oraz sposób powrotu do domu.
6. Na zajęcia organizowane przez ognisko nauczyciel może odbierać dziecko ze
świetlicy szkolnej i po zajęciach odprowadzany do świetlicy szkolnej przez
nauczyciela ogniska.
7. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej przez nauczyciela ogniska jest umowny a nie
obowiązkowy.
8. Nauczyciel ogniska nie ma obowiązku szukania i odbierania dziecka z boiska
szkolnego lub z innych miejsc jeśli podczas zbiórki nie ma dziecka w świetlicy
szkolnej.
9. Na zajęcia ogniska należy przychodzić punktualnie i wychodzić po skończonych
zajęciach a nie w czasie ich trwania.
10. Uczniowie oczekujący na zajęcia w ognisku powinni przebywać pod opieką osób
dorosłych.
§3
Zasady odbierania ucznia ze świetlicy szkolnej przez nauczyciela ogniska
1. Nauczyciel ogniska przychodzi na świetlicę szkolną i zabiera grupę dzieci
zapisanych na dane zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami.
2. W przypadku nieobecności ucznia na świetlicy szkolnej podczas zbiórki na
zajęcia ogniska dziecko zostaje pod opieką nauczyciela świetlicy.
3. W przypadku zorganizowanych zajęć świetlicowych poza salą świetlicy (np.
boisko, plac zabaw) podczas zbiórki na zajęcia ogniska, uczeń pozostaje pod
opieką nauczyciela świetlicy.
4. Dziecko odebrane przez nauczyciela ogniska ze świetlicy szkolnej pozostaje pod
opieką nauczyciela ogniska do momentu odprowadzenia dziecka na świetlicę lub
odebrania dziecka przez rodzica.
5. W przypadku, gdy dziecko jest zapisane równocześnie na świetlicę szkolną i
zajęcia w ognisku rodzic powinien zdecydować, w których zajęciach dziecko ma
uczestniczyć i uzgodnić z nauczycielem świetlicy warunki przemieszczenia i
uczestnictwa.
6. Zapisanie dziecka na zajęcia ogniska w trakcie zajęć świetlicowych jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na odbiór dziecka przez nauczyciela ogniska
na zajęcia ogniska.
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§4
Zasady uczestnictwa w stałych zajęciach turystycznych wynikających z
tygodniowego planu zajęć
1. Zasady uczestnictwa w stałych zajęciach koła turystycznego określa odrębny
regulamin koła turystycznego.
2. Wszystkie wyjścia poza teren szkoły w której prowadzone są zajęcia ogniska
wymagają pisemnej zgody rodziców, która jest ważna przez okres jednego roku
szkolnego.
3. Po zakończeniu roku szkolnego zgody rodziców są komisyjnie niszczone.
4. Zgoda rodziców stanowi załącznik do regulaminu koła turystycznego.
5. W zajęciach koła turystycznego mogą uczestniczyć tylko wychowankowie zajęć
stałych.
6. Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.
7. W przypadku 50% absencji uczniów wycieczka może zostać odwołana.
§5
Zasady tworzenia grup
1. Rekrutacja na zajęcia odbywa się za pomocą elektronicznego systemu
rekrutacyjnego.
2. Na wszystkie zajęcia obowiązuje sprawdzian kompetencji z wyjątkiem rekrutacji
na wolne miejsca.
3. Zasady rekrutacji odbywają się według odrębnych przepisów na każdy rok
szkolny.
4. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie kontynuujący udział w
zajęciach z roku poprzedniego.
5. Nauczyciel może tworzyć grupy według wieku lub zgodnie z umiejętnościami
ucznia.
6. Grupa liczy zazwyczaj 16 uczniów z wyjątkiem koła turystycznego - 12 osób i
zajęć indywidualnych gry na instrumencie.
7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia może
zwiększyć ilość uczniów w grupie.
8. Za zgodą organu prowadzącego niektóre zajęcia mogą być prowadzone w
mniejszych grupach.
9. Ilość grup zależy od dyrektora i arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez
organ prowadzący placówkę.
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10. W przypadku wolnych miejsc po skończonej rekrutacji uzupełniającej uczniowie
przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.
11. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników tj. poniżej 50% grupa może
być rozwiązana w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu rodziców
uczestników zajęć na min. 7 dni przed rozwiązaniem grupy.
§6
Rezygnacja z zajęć w Ognisku
1. Z zajęć ogniska można zrezygnować w każdej chwili ustnie, pisemnie lub drogą
elektroniczną.
2. O rezygnacji z zajęć informuje rodzic a nie dziecko.
3. O dłuższej nieobecności dziecka, rodzic jest zobowiązany powiadomić
nauczyciela ogniska na początku trwania nieobecności.
4. W przypadku 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności przyjmuje się
jako rezygnację z zajęć.
5. Ponowne przyjęcie na zajęcia jest możliwe na podstawie zasad Rekrutacji o ile
będą wolne miejsca - lub od nowego roku szkolnego.
6. Nauczyciel może odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia, jeśli w danym roku
szkolnym:
a) nie dostosował się do zasad rekrutacji;
b) z braku miejsc;
c) niewystarczającej ilości punktów na sprawdzianie predyspozycji.
d) w poprzednim roku szkolnym zachowanie dziecka zagrażało bezpieczeństwu
innych.
§7
Zasady bezpieczeństwa
1. Nauczyciele ogniska są odpowiedzialni za dziecko w trakcie prowadzenia zajęć.
2. Nauczyciel ogniska jest odpowiedzialny za dziecko podczas drogi
przeprowadzania ze świetlicy szkolnej na zajęcia ogniska i podczas drogi
odprowadzania dziecka z zajęć ogniska do świetlicy szkolnej lub przekazaniu
dziecka rodzicom lub osobie uprawnionej do odbioru.
3. Niedopuszczalne jest samowolne wychodzenie ucznia z zajęć ogniska bez
uzgodnienia z nauczycielem.
§8
Plany zajęć
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1. Palny zajęć udostępnione są na stronie ogniska.
2. Plany zajęć mogą ulegać zmianom w ciągu roku szkolnego.
3. Za ułożenie planu odpowiedzialny jest nauczyciel danego koła.
4. Każda zmiana planu musi być uzgodniona i zatwierdzona przez dyrektora.
5. O każdej zmianie planu danego koła lub całościowo należy poinformować
rodziców min. 3 dni przed zajęciami, których plan uległ zmianie.
§9
Odwoływanie zajęć
1. W Ognisku nie organizuje się zastępstw.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia są odwoływane.
3. Informacja o zajęciach odwołanych ze względu na nieobecność nauczyciela
zostaje podana do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej w
zakładce „Odwołane zajęcia” niezwłocznie po powzięciu informacji o
nieobecności nauczyciela.
4. Zajęcia mogą być odwołane także z innych powodów: szkoleń pracowników,
oddelegowania nauczyciela do innych obowiązków służbowych wynikających ze
specyfiki pracy placówki np. organizacji konkursu ogólnopolskiego poza siedzibą
placówki, organizacji zajęć okazjonalnych lub okolicznościowych lub z innych
ważnych powodów.
Informacja o odwołanych zajęciach wynikających z § 9 p. 4 zostaje podana za
pośrednictwem strony internetowej w zakładce „Odwołane zajęcia” min. 3 dni
przed odwołaniem.
5. Zajęcia mogą być zawieszone lub zmienione z powodu zbyt małego
zainteresowania.
6. Zajęcia mogą być wycofane z powodu małej ilości chętnych.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Prace plastyczne i rękodzielnicze wykonane w placówce są własnością dziecka.
2. Uczestnicy konkursów reprezentujący ognisko udostępniają placówce
dokumentację osiągnięć na potrzeby wystaw i promocji placówki.
3. Rodzice bez uzasadnionej przyczyny, nie powinni odbierać dzieci w trakcie zajęć.
4. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
5. Regulamin zawiera jeden załącznik.

