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R eg u l a mi n
O g r o d u J o r d a n o ws ki eg o Nr 1
§1
Regulamin opracowany jest na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami oraz zgodnie z
Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 ze zmianą z dnia 18 sierpnia 2017 Dz.U. poz.
1628)
§2
Ogród Jordanowski Nr 1 zwany dalej „Ogrodem” jest placówką wychowania
pozaszkolnego wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2.
§3
Celem działalności Ogrodu jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Ogród prowadzi stałe zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, w zakresie działalności
opiekuńczej , artystycznej, rekreacyjnej, sportowej, oraz cykliczne imprezy kulturalne i
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami.
Cele o których mowa Ogród realizuje przez:
1. Bezpośrednią działalność dydaktyczno - wychowawczą, z uczestnikami stałymi.
2. Otwarte imprezy i akcje; konkursy, eliminacje, przeglądy, zawody, festiwale,
warsztaty, happeningi, festyny itp. - we współpracy z placówkami oświatowymi i
kulturalnymi regionu, gminy, województwa.
3. Organizacje form wypoczynku zimowego i wakacyjnego.
4. Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie
utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.
5. Wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej
z wychowankami.
6. Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.
7. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i podejmowanie eliminowania
zaburzeń zachowania.
8. Organizowanie konkursów plastycznych.
9. Organizowanie dzieciom i młodzieży opieki po zajęciach szkolnych w ramach
działalności świetlicowej i rekreacyjnej, oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
§4
Ogród realizuje następujące zadania:
- rozwija zainteresowania dzieci w kołach zainteresowań
- prowadzi zajęcia rekreacyjno – sportowe
- organizuje letni i zimowy wypoczynek dzieci w ramach akcji „Lato i zima w mieście”
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- dostosowuje swoją ofertę zajęć do potrzeb środowiska
§5
Ogrodem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu,
który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, oraz
pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością kształcąco-opiekuńczą Ogrodu oraz reprezentuje
go na zewnątrz.
§6
Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych może wyznaczyć osobę nadzorującą i
organizującą bieżącą pracę pracowników Ogrodu.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
ustanowione dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2.
§8
Ogród organizuje zajęcia z wychowankami w co najmniej 4-ch formach stałych, posiada
odpowiednio przygotowany teren do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, trwałe
urządzenia do gier, zabaw i rozgrywek sportowych na powietrzu, jak również prowadzi
zajęcia okazjonalne i okresowe w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.
§9
1.Przez formę stałą rozumiemy zajęcia w : kole, sekcji, zespole, klubie.
2.Stałą formę tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków.
3.Przez formę okazjonalną rozumiemy zajęcia powtarzające się cyklicznie i tematycznie
dotyczące uroczystości , świąt, ważnych wydarzeń.
4.Formy okresowe dotyczą zajęć związanych z porą roku lub czasem wolnym od zajęć
np. akcje lato i zima w mieście.
5.Godzina zajęć w stałych formach wynosi 60 minut.
§ 10
Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.
W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący placówkę, na wniosek Dyrektora
placówki, może wyrazić zgodę na inny tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach, w
ramach posiadanych środków finansowych.
§ 11
1.Ogród prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego we wszystkie dni
tygodnia (oprócz wyznaczonych świat). Teren placówki jest otwarty codziennie w godz.
9 -19 w sezonie wiosenno-letnim.
2.Zajęcia w formach okazjonalnych i okresowych prowadzone są również w dni wolne
od pracy oraz ferii zimowych i letnich.
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§ 12
Ogród opracowuje własne programy i plany pracy.
§ 13
Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny
Ogrodu opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
§ 14
W Ogrodzie zajęcia z wychowankami prowadzą nauczyciele wychowawcy.
§ 15
1.Nauczyciel odpowiada za właściwe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ich jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
2.Prowadzi dokumentację swojej pracy (dzienniki zajęć).
3.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych .
§ 16
Nauczyciele wychowawcy oraz pracownicy obsługowi odpowiadają materialnie za
powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie Ogrodu oraz za
przestrzeganie zasad bhp i p. poż.
§ 17
1.Wychowankami Ogrodu są dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Ogrodzie jest dobrowolne i powszechnie
dostępne.
3.Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach po zapisaniu się do określonych grup
i wypełnieniu karty uczestnika przez rodziców bądź opiekunów.
§ 18
Zajęcia prowadzone są dla wychowanków w formach stałych, okresowych
i okazjonalnych.
§ 19
Wychowanek Ogrodu ma prawo przebywać na terenie indywidualnie lub w grupach
i korzystać ze sprzętu i pomocy dydaktycznych.
§ 20
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Wychowanek Ogrodu powinien przestrzegać zasad regulaminu Ogrodu a w
szczególności dbać o sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz o bezpieczeństwo swoje i
kolegów.
§ 21
Wychowankowie mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – sportowego.
§ 22
W razie nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Ogrodu bądź
zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu uczestników oraz zachowanie nieobyczajne
powoduje natychmiastowe usunięcie takiego uczestnika z terenu placówki.
§ 23
Ogród może realizować inne zadania oświatowo- wychowawcze zlecone przez organ
prowadzący ( wystawy, konkursy, przeglądy, rajdy, itp.).
§ 24
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

