Regulamin wychowanka
Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach
Prawa i obowiązki wychowanka
1. Wychowanek Domu Wczasów ma prawo do:
a) poczucia bezpieczeństwa osobistego,
b) nauki

i

wszechstronnego

rozwoju

społecznego

osobistego

poprzez

udział

w różnorodnych zajęciach,
c) opieki wychowawczej
d) swobodnego

i ochrony zdrowia,

wyrażania poglądów,

myśli, uwag i propozycji, jeżeli nie narusza tym

dobra innych,
e) zwracania

się

do

Dyrektora,

Samorządu Wychowanków,

wychowawców

innych pracowników

Domu

Wczasów,

przedstawicieli

w każdej sprawie w celu uzyskania

pomocy,
f)

rozwijania posiadanych i budzenia nowych zainteresowań,

g) korzystania z wszystkich urządzeń, sprzętu sportowego,

rekreacyjnego itp.,

h) wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
i)

praktyki i swobód wynikających z przekonań religijnych,

j)

odwiedzin rodziny,

k) bycia wybranym na przedstawiciela Samorządu Wychowanków,
I)

telefonicznego

kontaktowania

się w razie potrzeby z rodzicami,

m) poszanowania własnej godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
n) znajomości swoich praw i obowiązków,
o) bycia nagradzanym za wyróżniającą postawę,
p) w przypadku naruszenia praw dziecka lub praw
przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora.

wychowanka,

wychowankowi

2. Wychowanek Domu Wczasów ma obowiązek:
a) tworzyć dobry klimat i nastrój w grupie oraz zaufanie wokół własnej osoby,
b) dbać o czystość i utrzymanie
do prowadzenia
na terenie

porządku w sypialniach, miejscach odpoczynku, salach

zajęć, innych pomieszczeń będących do dyspozycji wychowanków,

parku, placu zabaw, boisk sportowych

jak również

całym terenie,

na

którym znajduje się Dom Wczasów,
c) dbać o zdrowie własne i kolegów,
d) szanować

urządzenia

i sprzęt

znajdujący

się na wyposażeniu

sypialń

innych

pomieszczeń w Domu Wczasów,
e) przestrzegać obowiązującego
f)

na trenie Domu Wczasów rozkładu dnia,

przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie Domu Wczasów, parku, placu zabaw,
podczas wycieczek, kąpieli, gier terenowych,
w Domu Wczasów zgodnie z turnusowym

ognisk i wszelkich zajęć organizowanych

planem zajęć,

g) podporządkować

się zaleceniom

Dyrektora,

wychowawców

i innych pracowników

Domu Wczasów,
h) zwracać się w sposób

kulturalny

w poszanowaniu wykonywanej

do wszystkich

pracowników

przez nich pracy,

i)

brać aktywny udział we wszystkich organizowanych zajęciach,

j)

utrzymywać higienę osobistą i dbać o swój wygląd zewnętrzny,

k) uszanować

Domu Wczasów

ciszę nocną i prawo

do odpoczynku

wszystkich

uczestników

Domu

Wczasów,
I)

dbać o środowisko naturalne (w miarę własnych możliwości).

3. W przypadku naruszenia praw dziecka lub praw wychowanka, wychowankowi

przysługuje

prawo złożenia skargi do Dyrektora.
4. Zabrania się kategorycznie:
a) samowolnego

oddalania się z terenu Domu Wczasów podczas organizowanych

zajęć

i wycieczek,
b) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz stosowania środków odurzających.

Nagrody i kary
1. Wychowanek za aktywność w organizacji życia grupy i placówki może zostać wyróżniony
następującymi wyróżnieniami:
a) pochwała wychowawcy,
b) pochwała na apelu,
c) dyplom okolicznościowy,
d) nagroda rzeczowa,
e) list pochwalny do rodziców i macierzystej szkoły.
2. Wychowanek

Domu Wczasów za nieprzestrzeganie

obowiązków

może zostać ukarany

następującymi karami:
a) upomnienie wychowawcy,
b) powiadomienie

o przewinieniu

rodziców i szkoły macierzvste],

c) wydalenie z placówki wraz z powiadomieniem

macierzystej szkoły.

