
Regulamin OPP nr 1 „Jordanek” 
 

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1”Jordanek”jest państwową, publiczną placówką 

oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez m. st. Warszawę 

2. OPP1 prowadzi swoją działalność od poniedziałku do soboty włącznie. 

3. Zasady funkcjonowania placówki określają przepisy prawa oświatowego. 

4.  Statut OPP1 i inne bieżące dokumenty dostępne są na stronie www.opp1.waw.pl 

5. Zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań odbywają się codziennie od godz. 14.00 lub 

15.00  

6. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lub poniżej 50% obecności 

w semestrze jest traktowane jak rezygnacja z udziału w danych zajęciach. 

7. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia na podstawie e-rekrutacji lub  „Wniosku – 

o przyjęcie na zajęcia/KARTY UCZESTNIKA OPP1 „JORDANEK” wypełnionej przez 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

8. Każdy uczestnik Ogniska jest członkiem Samorządu Wychowanków OPP1 i zobowiązany 

jest do przestrzegania Regulaminu Wychowanka OPP1 „Jordanek” 

9. Samorząd wychowanków zrzeszający wszystkich uczestników zajęć jest statutowym 

organem placówki. 

10. Regulamin samorządu uchwalają wszyscy uczestnicy na pierwszym w danym roku 

szkolnym forum wychowanków. 

11. W celach informacyjnych,promocyjnych i komunikacyjnych zamieszczamy dokumentację 

zdjęciową i filmową z zajęć i imprez w kronice papierowej, na stronie www.opp1.waw.pl, 

kanale You Tube i fanpagu FB. 

12. Do 30 września każdego roku odbywają się wybory do Rady Rodziców, która jest 

statutowym organem placówki. 

13. W OPP1 przestrzegane są zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem spisane w „Polityce 

Ochrony Dzieci” 

14. Uczestnik jest zobowiązany do zmiany obuwia podczas pobytu w Ognisku. 

15. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

16. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez dziecko na terenie placówki. 

17. Drobny sprzęt wypożyczamy na podstawie dokumentu tożsamości (leg. szkl./ Dowodu 

Osobistego) 

18. Jeżeli dziecko uczęszcza na kilkugodzinne zajęcia prosimy rodziców o zaopatrzenie w suchy 

prowiant i napój . 

19. OPP1 promuje i upowszechnia postawę samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji dla 

odmienności oraz szacunku do ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. 

20. OPP1 uczy zasad współżycia społecznego, przestrzegania praw i obowiązków, zachęca do 

dbałości o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną, pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu 

uzdolnień i zainteresowań. 

21. Zajęcia w Ognisku są finansowane z budżetu m.st. Warszawy; cenną pomocą ze strony 

rodziców są wpłacane na konto placówki darowizny, z których kupowany jest sprzęt 

sportowy, gry, pomoce dydaktyczne i materiały  do zajęć. 

http://www.opp1.waw.pl/

