
 

                               Załącznik nr 3 
do Regulaminu „Zasady rekrutacji na zajęcia  

w PMDK w Miastku” 

 

Dyrektor  
PMDK w Miastku 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

w roku szkolnym 20…../20…… 
 

Potwierdzam uczestnictwo mojego dziecka/moje uczestnictwo* 

………………………………………..……………………………………….………………..………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka/ pełnoletniego uczestnika) 

Szkoła……………………………………………………………………..……..Klasa…………...................... 

 

w zajęciach stałych PMDK w Miastku 

1.………………….…………………………………………….…………………………………….…………………….… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (nazwa sekcji, zespołu )                                            (nauczyciel prowadzący)  
 

DOBROWOLNIE OŚWIADCZAM ŻE: 
 Stan zdrowia mojego dziecka /mój stan zdrowia *pozwala na uczestnictwo  w  w/w  zajęciach. 
 O wcześniejszym opuszczeniu zajęć przez moje dziecko poinformuję osobiście lub pisemnie nauczyciela 

lub sekretariat.  
 Biorę odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka/za moje bezpieczeństwo*  w drodze  

na zajęcia i do domu. 
 Zapoznałem(am) się ze Statutem PMDK (dostępny w placówce i na stronie internetowej)   

i Regulaminem Wychowanka (znajduje się na odwrocie Oświadczenia). 
 Deklaruję roczną składkę na rzecz Rady Rodziców PMDK: za udział w jednej sekcji w kwocie 50 zł  

(tj. 5 zł miesięcznie), za uczestnictwo  w każdej kolejnej sekcji 25 zł (tj. 2,50 zł miesięczne). 
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/mój udział* w zbiorowych wyjściach, w ramach zajęć  

na terenie miasta. 
 Wyrażam zgodę na  bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku*w celach 

związanych z realizacją zadań statutowych placówki. 
 Wyrażam zgodę na zwalnianie mojego dziecka/na zwalnianie mnie* z zajęć szkolnych w razie 

konieczności udziału w występach lub konkursach. 
 
 

Miastko, dnia .........................................                              ………………………………………………………. 

czytelny  podpis rodzica / opiekuna 

 lub uczestnika pełnoletniego 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

REGULAMIN WYCHOWANKA PMDK W MIASTKU 

 

    Opracowany na podstawie Statutu Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Uczestnikiem zajęć Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku mogą być dzieci  
i młodzież szkolna od 5 - go  do 25 – go roku życia  

2. Niniejszym regulaminem objęci są wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. 
 

§ 2 

Prawa Wychowanka 

1. Wychowanek ma  prawo: 
1) uczestniczenia w zajęciach w wybranej przez siebie sekcji, 
2) korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli  PMDK, 
3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
4) poszanowania godności własnej i kolegów, 
5) jawnego wyrażania opinii dotyczącej pracy w sekcji,  
6) składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka 

 
§ 3 

Obowiązki Wychowanka 

    Wychowanek ma obowiązek : 
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia i usprawiedliwiać nieobecności, 
2) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz przeciwdziałać zjawiskom patologii, 
3) z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów, 
4) przestrzegać poleceń dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 
5) szanować mienie placówki, 
6) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych (np. mp3, mp4, kamery, aparaty 

fotograficzne, itp.) w czasie zajęć, 
7) naprawiać wyrządzone szkody, 
8) przestrzegać regulaminu pracowni. 

 
§ 4 

Nagrody i kary 

 

1. Za wybitne osiągnięcia oraz wzorową postawę, wychowanek może być nagrodzony : 
1) pochwałą nauczyciela oraz dyrektora,  
2) dyplomem za osiągnięcia, wzorową postawę uczestnika PMDK, 
3) listem gratulacyjnym adresowanym do macierzystej szkoły uczestnika, 
4) wyróżnieniem w formie udziału w wyjazdowej imprezie.  

2. Za naruszenie regulaminu, wychowanek może być ukarany : 
1) upomnieniem lub naganą udzieloną przez nauczyciela, dyrektora, 
2) powiadomieniem wychowawcy i rodziców, 
3) rozmową z rodzicami lub pismem wysłanym do rodziców lub opiekunów prawnych, informującym 

o nagannym zachowaniu się wychowanka, 
4) zawieszeniem w zajęciach na czas określony, 
5) skreśleniem wychowanka z listy uczestników uczestniczących w zajęciach. 

3. Od każdej kary uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do Rady Pedagogicznej w terminie  
14 dni. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy są pod opieką nauczycieli wyłącznie podczas trwania zajęć dydaktycznych i imprez 
(konkurs, zawody, festiwal, koncert, itp.) sekcji. 

2. PMDK nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 


