
 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie jest placówką oświatową prowadzącą działalność: 

- w formach stałych (stałe zajęcia umieszczone w tygodniowym planie zajęć), 

- okresowych (zimowe i letnie zajęcia zorganizowane). 

 

Postanowienia ogólne  

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz 

przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP  

i przeciwpożarowych we wszystkich pomieszczeniach placówki.  

2. Nabór uczestników do grup stałych odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.  

3.  MDK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje  

        – e-mailem, telefonicznie lub osobiście.  

4. MDK nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe rzeczy (np. telefon komórkowy) 

przyniesione przez uczestnika na zajęcia lub pozostawione w szatni oraz na terenie 

placówki.  

5. Uczestnik zajęć ma prawo do przebywania na terenie MDK w dniach i godzinach 

wyznaczonych na zajęcia.  

6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu rozpoczęcia do 

zakończenia prowadzonych zajęć.  

7. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia opieki dziecku przed rozpoczęciem, po 

zakończeniu zajęć oraz między zajęciami.  

8. W przypadku zgody na samodzielny powrót wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe 

tylko po pisemnym powiadomieniu sekretariatu zawierającym: imię i nazwisko 

uczestnika, datę i godzinę samodzielnego opuszczenia placówki. 

9. Rodzice uczestnika niepełnoletniego lub uczestnik pełnoletni są zobowiązani do 

zgłaszania nieobecności poprzez wysłanie wiadomości na adres: 

sekretariat@mdkpruszkow.pl  

10. Brak usprawiedliwienia nieobecności lub nieobecność przekraczająca miesiąc (nie 

poparta uzasadnieniem, tj. wyjazd stypendialny, choroba, itp.) skutkuje skreśleniem 

uczestnika z listy. 
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11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez, zobowiązani są 

do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników MDK.  

12. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, 

używania i rozprowadzania środków odurzających. 

13. W Młodzieżowym Domu Kultury obowiązuje zmiana obuwia. 

 

 

Uczestnicy Placówki  

1. Uczestnikami Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie mogą być dzieci                         

i młodzież w wieku od 4 miesiąca życia do zakończenia edukacji. 

2. Uczestnicy kontynuujący zajęcia składają „Deklarację o kontynuacji uczestnictwa  

w zajęciach”  

3. Na wolne miejsca prowadzony jest nabór uczestników do grup stałych na wniosek 

opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.  

4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego listy przyjętych i nieprzyjętych podaje 

się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.mdkpruszkow.pl  

5.  Grupy mogą być uzupełniane w ciągu całego roku szkolnego.  

6. Dzieci i młodzież przyjmowane są do MDK po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego.  

a) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na dane 

zajęcia organizowane przez placówkę.  

b) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie 

badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.  

c) O przyjęciu kandydatów do MDK w trakcie roku szkolnego decyduje 

dyrektor.  

d) Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do 

publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania 
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rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów oraz dodatkowe 

kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją.  

e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 

potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Może 

być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów.  

f) Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest potwierdzenie uczestnictwa 

dziecka w zajęciach zgodnie w terminie i na warunkach ustalonych przez 

dyrektora.  

7. Okazjonalnymi uczestnikami są dzieci i młodzież ze środowiska, w którym 

organizowane są imprezy.  

8. Okresowymi uczestnikami są uczestnicy projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz 

uczestnicy akcji feryjnych.  

9. Uczestnik okresowy bądź okazjonalny korzysta doraźnie z programu placówki 

(imprezy, konkursy, warsztaty, akcje feryjne) w realizacji określonego zadania. 

Obowiązki uczestnika  

1. Każdy uczestnik MDK ma obowiązek:  

a) przestrzegać regulaminu MDK,  

b) regularnie uczęszczać na zajęcia 

c) dbać o dobre imię placówki,  

d) dbać o ład, porządek i estetykę pomieszczeń w których przebywa,  

e) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,  

f) tworzyć atmosferę życzliwości  

g) dostosować się do wytycznych instruktora  

                    

 

 

 



 

Prawa uczestnika  

1. Każdy uczestnik MDK ma prawo:  

a) zapoznać się z programem zajęć,  

b) organizować życie placówki dającej możliwość rozwoju i zaspokajania 

zainteresowań,  

c) współorganizować i uczestniczyć w działalności kulturalno-oświatowej 

 

 

Wyróżnienia i nagrody  

1. Nagrody stosowane wobec uczestników MDK:  

a) pochwała ustna,  

b) nagrody rzeczowe,  

c) bezpłatny udział w wycieczce/akcji lato,  

d) dyplom,  

e) pochwała pisemna z przesłaniem do szkoły i rodziców,  

f) lub inne zaproponowane przez Radę Pedagogiczną.  

 

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 


