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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
 Dyrektora MDK „Muranów”   

nr 14/2020 z dnia  13 lipca 2020 r. 
dot. wprowadzenia REGULAMINU UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

w MDK „Muranów” im. C. K. Norwida 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
w Młodzieżowym Domu Kultury „MURANÓW” im. C. K. NORWIDA 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Uczestnikiem zajęć w MDK “Muranów” mogą być dzieci i młodzież w wieku: 
5-21 lat, a także starsi, którzy podpiszą porozumienie wolontariackie i będą 
realizować jego założenia. 

 

2. Uczestnikom przebywającym na terenie placówki gwarantuje się 
przestrzeganie  praw zawartych  w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji                    
o Prawach Dziecka oraz dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa 
podczas pobytu w placówce. 

 

3. Wszystkie zajęcia w MDK „Muranów” są ukierunkowane na: 
a. stwarzanie równych szans rozwoju wszystkim uczestnikom zajęć, 
b. rozwijanie w jak napełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz 

zdolności  umysłowych i fizycznych uczestnika, 
c. rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz 

dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 
d. rozwijanie szacunku do rodziców, szacunku do  kultury polskiej, języka, 

wartości narodowych oraz dla innych kultur, przygotowanie dziecka do 
życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji                           
i równości, 

e. rozwijanie poszanowania dla środowiska naturalnego. 
 

§1 Prawa uczestnika zajęć 
 

1. Uczestnikom przysługują następujące prawa: 
a. prawo do zapoznania się na pierwszych zajęciach z zasadami 

uczestnictwa i regulaminami obowiązującymi w placówce oraz                     
z zasadami bezpiecznego pobytu na jej terenie, 

b. prawo do udziału w zajęciach, na które został przyjęty w procesie                                 
rekrutacji w danym roku szkolnym, 

c. prawo do merytorycznego wsparcia ze strony nauczycieli                              
w rozwijaniu umiejętności, uzdolnień i zainteresowań, 
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d. prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do Samorządu 
Wychowanków - po spełnieniu warunków regulaminowych, 

e. prawo do udziału w imprezach organizowanych przez MDK, 
f. prawo do udziu w wybranych imprezach i działaniach kulturalnych 

poza placówką organizowanych przez MDK, 
g. prawo do udziału w konkursach organizowanych przez MDK, 
h. możliwość zgłaszania wniosków i propozycji do programu                               

i organizacji zajęć w placówce, 
i. prawo do swobodnego wyrażania i obrony własnych poglądów                          

z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad etycznych i zasad dobrego 
wychowania, 

j. prawo do respektowania swobody myśli, sumienia i wyznania, 
k. prawo do otrzymania ochrony i wsparcia przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, zaniedbania lub złego 
traktowania. 

 

§ 2 
Obowiązki wychowanka 
 

1. Obowiązkiem każdego wychowanka jest: 
a. złożenie w placówce podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego/pełnoletniego uczestnika karty uczestnika, 
b. regularne uczęszczanie na zajęcia, 
c. w przypadku rezygnacji z zajęć złożenie pisemnej rezygnacji drogą 

elektroniczną lub bezpośrednio w placówce, 
d. koleżeński stosunek do wszystkich uczestników zajęć, 
e. kulturalne zachowanie się na terenie placówki wobec innych 

uczestników zajęć, pracowników i innych osób obecnych na 
terenie placówki, 

f. przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie 
MDK-u oraz przestrzeganie innych przepisów: bhp, p.poż.                                  
i obowiązujących wytycznych sanitarnych. 

 

§ 3  
Nagrody 
 
1. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mogą przyznać następujące 

nagrody: 
a. pochwała w obecności uczestników, rodziców lub nauczycieli, 
b. wyróżnienie pisemne, 
c. nagrody rzeczowe, 
d. reprezentowanie placówki  na imprezach organizowanych poza nią. 
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§ 4 
Kary 
 

1. Za naruszenie dyscypliny, przepisów regulaminu i przepisów porządkowych 
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna MDK mogą nałożyć na uczestnika następujące 
kary: 

a. ustne upomnienie, 
b. poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o naruszeniu 

regulaminu, 
c. czasowe zawieszenie w uczestniczeniu w zajęciach, 
d. skreślenie z listy uczestników. 

 

            
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 
 


