
 

 

REGULAMIN WYCHOWANKA 

 

1. Wychowankami II Ogrodu Jordanowskiego (dalej zwany: II OJ, Ogrodem)  

mogą byd dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież szkolna. 

2. Uczestnictwo w zajęciach stałych jest bezpłatne i dobrowolne. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych jest zapisanie dziecka  

przez Elektroniczny system rekrutacji do placówek pozaszkolnych m.st. Warszawa 

lub wypełnienie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego „Karty Wychowanka II Ogrodu 

Jordanowskiego”. Formularz zapisu dostępny jest w sekretariacie II OJ lub na stronie 

internetowej www.ogrodjordanowski.pl. 

4. Wyjątek od powyższego stanowią zajęcia, które zostały utworzone powodu 

zapotrzebowania w środowisku lokalnym. Ich zasady są określone w oddzielnych 

Regulaminach poszczególnych zajęd. 

5. Zasady dotyczące bezpieczeostwa ochrony danych osobowych zawarte  

są w Obowiązku informacyjnym stanowiącym częśd Polityki Ochrony Danych 

Osobowych w II Ogrodzie Jordanowskim. Treśd Obowiązku informacyjnego dostępna 

jest dla wszystkich Użytkowników Ogrodu w gablotach lub/i na tablicach 

informacyjnych Ogrodu oraz na stronie internetowej www.ogrodjordanowski.pl.  

6. Zajęcia stałe odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 

internetowej oraz na tablicy informacyjnej Ogrodu. 

7. Wszystkie informacje organizacyjne poszczególnych zajęd stałych przekazywane 

są przez Wychowawcę na pierwszych zajęciach organizacyjnych z Rodzicami 

i Opiekunami (prawnymi). 

8. Wychowankowie przychodzą na zajęcia samodzielnie lub przyprowadzani  

są przez Rodziców lub Opiekunów (prawnych) w godzinach funkcjonowania placówki. 

9. Samodzielny powrót po zajęciach lub powrót z osobą niebędącą 

Rodzicem/Opiekunem prawnym możliwy jest jedynie za pisemną zgodą 

Rodziców/Opiekunów prawnych (na podstawie „Upoważnienia” dołączonego  

do „Karty zapisu Wychowanka zajęd II Ogrodu Jordanowskiego”). 



10. Obecnośd Wychowanka na zajęciach zostaje każdorazowo odnotowana w dzienniku 

zajęd. 

11. Rodzic lub Opiekun (prawny) zobowiązany jest do poinformowania o nieobecności 

dziecka na zajęciach. Trzy nieobecności nieusprawiedliwione skutkują skreśleniem 

dziecka z listy Wychowanków. 

12. Opiekę nad bezpieczeostwem Wychowanków w trakcie trwania zajęd stałych pełni 

Wychowawca grupy. 

13. II Ogród Jordanowski nie odpowiada za poniesioneurazy, których przyczyną 

jest nieodpowiedzialne zachowanie Wychowanków lub użytkowanie 

sprzętów/materiałów dydaktycznych/zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

14. Rodzice lub Opiekunowie prawni mają prawo do zgłoszenia wszelkich uwag 

związanych z prowadzeniem zajęd i funkcjonowaniem II Ogrodu Jordanowskiego 

do Dyrektora placówki (osobiście lub pisemnie). 

15. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka w Ogrodzie są one przestrzegane. 

Wychowanek ma prawo w szczególności do: 

 wpływu na prowadzoną przez Ogród działalnośd 

 swobodnego wyrażania swoich myśli, emocji, przekonao i poglądów  

 zwracania się do Pracowników Ogrodu o radę i pomoc w rozwiązaniu 

wszelkich problemów 

 zachowania tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeoskich 

 pełnej informacji nt. prowadzonej przez II OJ działalności 

16. Wychowanek Ogrodu mają prawo do wyróżnieo i nagród: 

 przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę  

lub dyrektora 

 dyplom, nagroda rzeczowa 

 pisemna pochwała skierowana do Wychowanka, jego Rodziców  

lub Opiekunów prawnych, Szkoły 

 wpis do kroniki Ogrodu 

17. Wychowanek ma obowiązek:  

 zachowywad się kulturalnie przestrzegając norm grzecznościowych 

i zwyczajowych 

 okazywad szacunek innym Wychowankom i Pracownikom Ogrodu 

 stosowad się do poleceo Wychowawców i Pracowników Ogrodu 



 dbad o porządek w budynku i na terenie II OJ 

 szanowad sprzęt rekreacyjno-sportowy, wyposażenie sal oraz środki 

dydaktyczne 

 przestrzegad zasad bezpieczeostwa 

18. Za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z roli Wychowanka grożą kary 

nałożone przez Wychowawcę lub Dyrektora Ogrodu: 

 ustne lub pisemne upomnienie 

 powiadomienie Rodziców lub Opiekunów prawnych 

 czasowe lub stałe zawieszenie w zajęciach 

 powiadomienie odpowiednich służb w zależności od skali przejawianych 

zachowao zagrażających bezpieczeostwu innych 

19. Rodzice lub Opiekunowie niepełnoletniego Wychowanka lub sam Wychowanek mają 

prawo odwoład się od nałożonej kary do Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz do 

Kuratorium Oświaty w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. 

20. Za szkody wyrządzone przez Wychowanków odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie 

prawni (art. 427 Kc). W przypadku zniszczenia mienia II OJ przez pełnoletniego 

Wychowanka odpowiedzialnośd ponosi on sam.  

21. Udział w zajęciach organizowanych przez II Ogród Jordanowski jest równoznaczny 

z akceptacją i przestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu II Ogrodu 

Jordanowskiego, zasad BHP i zasad przeciwpożarowych. 

 


