
 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

W STOŁECZNYM CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ 

 

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO: 

1. dobrowolnego wyboru zajęć, udziału w grupach twórczych i warsztatach artystycznych, 

2. rozwoju i kształtowania swoich zainteresowań, zdolności i talentów podczas zajęć, 

3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

4. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego pracy podczas zajęć, 

5. pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań, 

6. korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, materiałów dydaktycznych podczas zajęć w 

obecności nauczyciela, 

7. swobody wyrażania myśli i przekonań,  w szczególności dotyczących działalności placówki, a 

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności osobistej, 

9. złożenia odwołania do dyrektora placówki w przypadku nałożonej kary, 

10. rezygnacji z zajęć poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie do nauczyciela. 

 

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK DO: 

 1.  systematycznego i aktywnego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach. Trzykrotna   

nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach oznacza rezygnację z zajęć, 

2.   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników placówki 

3.   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

4.   dbałości o wspólne dobro, powierzony sprzęt, ład i porządek w placówce, 

5.   przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji. 

 

NAGRODY: 

 1.  pochwała, 

 2.  zgłoszenie uczestnika do konkursu lub przeglądu, 

   3.  publiczna prezentacja osiągnięć uczestnika poprzez jego udział w wystawie, koncercie,   

przedstawieniu teatralnym, publikację w wydawnictwie oraz na stronie internetowej SCEK, 

4. dyplom, nagroda rzeczowa za osiągnięcia w konkursach, przeglądach, 

5. list gratulacyjny do rodziców, opiekunów lub dyrekcji szkoły, której uczniem jest uczestnik 

zajęć SCEK. 

 

     KARY za nieprzestrzeganie regulaminu: 

        1.  ustne upomnienie, 

        2.  powiadomienie rodziców lub opiekunów. 

         

Ja niżej podpisany: …………..………………………………..……… oświadczam,               

że zapoznałem się z Regulaminem Uczestnika zajęć edukacyjnych  w SCEK                    

i akceptuję warunki w nim zawarte. 

 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna lub pełnoletniego kandydata:  

 

……………………………………………………. 

Warszawa, dnia ……………………       


