
REGULAMIN  UCZESTNIKA  ZAJĘĆ  W SAMORZĄDOWYM  OGNISKU BALETOWYM W 
BIAŁYMSTOKU 

Uczestnicy 
1. Uczestnikami zajęć w SOB są dzieci, młodzież szkolna. W zajęciach mogą uczestniczyć 
również studenci i młodzież nieucząca się. 
2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. 

3. Nabór prowadzony jest w czerwcu każdego roku (nabór uzupełniający przed początkiem 
roku szkolnego) 

4. W przypadku niepełnoletnich kandydatów na uczestników zajęć wymagana jest pisemna 
zgoda rodziców lub opiekunów. 

5. Na zajęcia do SOB przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze powiatu 
białostockiego w wieku od 6 do 23 lat. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem powiatu białostockiego mogą być przyjęci na zajęcia 
organizowane przez placówkę, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego SOB 
nadal dysponuje miejscami na te zajęcia. 

          Prawa i obowiązki uczestnika zajęć w SOB 
         Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, w Ognisku przestrzegane są prawa dziecka,  
         a  w szczególności: 

a) Prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochronę przed przemocą, 
uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

b) Prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie. 
c) Prawo do prywatności i tajemnicy. 
d) Prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji. 
e) Prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych. 
f) Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach 

rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz wszechstronnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i artystycznym. 

g) Prawo do informacji. 
        W przypadku naruszenia praw dziecka uczeń lub jego rodzice, opiekunowie prawni   
        mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora placówki, Rzecznika Praw Dziecka.   
        Dyrektor  ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie siedmiu dni od daty jej 
        wpłynięcia. 
       Uczeń Ogniska Zobowiązany jest do : 

      a) Aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach, 
      b) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego w odniesieniu do rówieśników, 
          nauczycieli, pracowników Ogniska. 
       c) Poszanowania mienia, pomocy naukowych  i wyposażenia Ogniska. 
       d) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek ( obowiązkowa szatnia, nietrzymanie ubrań, 
          obuwia i jedzenia na korytarzach przy salach baletowych). 
       e)  Zapoznania się i przestrzegania zasad bhp obowiązujących w placówce oraz   

           wewnętrznych regulaminów. 

a)             f ) Dbania o dobre imię placówki i godne jej reprezentowanie; 

b)             g) Dbania o higienę osobistą, estetyczny wygląd, odpowiedni strój do ćwiczeń zgodny 



c)                  z wytycznymi nauczyciela. 

h)  Usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach, nie później niż w przeciągu jednego 
tygodnia. 
 i)  Niekorzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć 
edukacyjnych. 
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku : 
a) Nieprzestrzegania obowiązków ucznia. 
b) Długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji uczestnika na zajęciach, 
c) Rażącego lub wielokrotnego naruszania reguł kultury osobistej, zasad współżycia 

społecznego, 
d) Negatywnego i demoralizującego wpływu na innych uczestników, 
e) Stwierdzenia podczas zajęć, iż uczestnik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub 

środków odurzających. 
Uczeń Ogniska realizujący wzorowo swoje obowiązki może otrzymać następujące nagrody : 
a) Pochwałę nauczyciela. 
b) Pochwałę Dyrektora placówki. 
c) Pisemną pochwałę skierowaną do jego rodziców. 
d) Pisemną pochwałę skierowaną do Dyrektora szkoły do której uczęszcza. 
e) Dyplom uznania. 
f) Nagrodę rzeczową.



Uczeń Ogniska nie wywiązujący się z obowiązków podlega następującym karom: 
a) Upomnienie nauczyciela. 
b) Upomnienie lub naganę Dyrektora placówki. 
c) Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców lub szkoły o nagannym 

postępowaniu ucznia. 
d) Okresowe zawieszenie w zajęciach. 
e) Skreślenie z listy uczestników zajęć. 
Nie mogą być stosowane kary naruszające prawo do nietykalności i godności 
osobistej. 
Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora, Rady Pedagogicznej w 
terminie siedmiu dni od otrzymania kary. 
 
 


