REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W ŚWIDNICY
Prawa i obowiązki zobowiązują uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury
do tworzenia przyjaznej atmosfery, rzetelności, okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
zachęcając do stawiania sobie wysokich wymagań na miarę własnych możliwości i skłaniają
do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Instruktorów
i ich podopiecznych łączy zrozumienie, życzliwość i szacunek. Instruktorzy tworzą warunki
do samorządności, partnerstwa i ponoszenia przez uczestników zajęć współodpowiedzialności
za funkcjonowanie MDK, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia.

§1
Uczestnik zajęć MDK ma prawo do :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciekawie zorganizowanych zajęć stymulujących jego rozwój, pobudzających
wyobraźnię, rozwijających zainteresowania, zdolność i talenty.
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, umiejętności przy
wykorzystywaniu wszelkich możliwości MDK.
właściwie zorganizowanego procesu zdobywania umiejętności zgodnie z zasadami
higieny pracy w przypadku trudności korzystania z pomocy instruktorów i kolegów.
opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapieniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie godności.
przedstawiania dyrektorowi i instruktorom swoich i grupowych problemów,
uzyskiwania od nich pomocy, podpowiedzi, wyjaśnień.
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia MDK,
jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
korzystania z pomieszczeń placówki, dostępnego sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru itp. oraz wiedzy.
wpływania na życie MDK - u poprzez wybierania swoich przedstawicieli do Rady
Młodzieżowej oraz aktywnego uczestniczenia w jej pracach.
reprezentowania MDK - u na konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
uczestnictwa w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach organizowanych przez
MDK,
uhonorowania odznaką "Super Młodzika" - zgodnie z regulaminem.

§2
Uczestnik zajęć MDK ma obowiązek :
•

postępowanie zgodnie z dobrem całej społeczności MDK, dbać o honor i tradycję
MDK-u, współtworzyć jego wizerunek.
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
• okazywania szacunku instruktorom oraz innym pracownikom MDK,
podporządkowywać się zaleceniom Dyrekcji MDK, Rady Pedagogicznej oraz
postanowieniom Komitetu Rodzicielskiego i Rady Młodzieżowej.
• kulturalne zachowania się na terenie MDK i poza nim.
• przestrzeganie zasad współżycia społecznego:
1. okazywania szacunku innym
2. niesienia pomocy innym
3. dbanie o kulturę języka ( unikać wulgaryzmów)
4. dbanie o higienę osobistą i etykę ubioru

5. nie palenia papierosów
6. nie picia alkoholu
7. nie używania narkotyków i innych środków odurzających
•
•
•
•
•

przestrzegać regulaminu pracowni
informowanie instruktora lub dyrektora o zaistniałych zagrożeniach dotyczących
zdrowia i życia, o łamaniu przepisów BHP.
troski i szanowania mienia MDK, starania się o utrzymanie czystości i porządku na
terenie pracowni, a także otoczenia MDK.
szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne, brać na siebie odpowiedzialność materialną
za świadome zniszczenie w/w.
pamiętać, że postawą i zachowaniem jako przedstawiciel MDK powinien być wzorem
dla innych.

§3
Kary:
1. Uczestnik może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszym
regulaminie poprzez:
• ustną naganą od nauczyciela prowadzącego zajęcia
• ustna nagana od dyrektora MDK
• skreślenie z listy uczestników MDK
2. Skreślenie z listy uczestników MDK może nastąpić w przypadku:
• drastycznego złamania obowiązków uczestnika MDK na wniosek nauczyciela
prowadzącego zajęcia przy głosowaniu Rady Pedagogicznej,
• drastycznego złamania obowiązków uczestnika MDK na wniosek Rady Młodzieży
przy głosowaniu Rady Pedagogicznej,
• z pisemnym powiadomieniem szkoły oraz rodziców, do której uczęszcza uczestnik
ukarany skreśleniem z listy uczestników MDK.

§4
Nagrody i wyróżnienia :
1. Za wzorową frekwencję na zajęciach, osiągnięcia w uprawianej formie pozalekcyjnej,
koleżeństwo i postawę społeczną, prace użyteczne na rzecz pracowni, placówki uczetnik
może być nagrodzony:
• pochwałą, dyplomem uznania i nagrodą rzeczową na forum koła, sekcji, zespołu,
• pochwałą, dyplomem uznania i nagrodą rzeczową na forum pracowni, działu,
• pochwałą, dyplomem uznania i nagrodą rzeczową na forum placówki
2. Najwyższa forma nagrody indywidualnej, ustanowioną przez Radę Pedagogiczna MDK
jest odznaka " Super Młodzik":
• odznaka " Super Młodzik" jest wyrazem uznania Rady Pedagogicznej, Komitetu
Rodzicielskiego i całości społeczności MDK Świdnica i stanowi wzór
do naśladowania dla innych uczestników zajęć.
• odznakę przyznaje RP na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego w dniu
21 września 2004 r.
Regulamin uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy został zatwierdzony
na Radzie Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 20.09.2005 r.

