Regulamin uczestnictwa
w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”
§1
UCZESTNICY MLZPiT „KRAKOWIAK
1. Na zajęcia w MLZPiT „Krakowiak” mogą uczęszczać dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym ( 4-21 lat).
2. Stałymi wychowankami mogą być dzieci i młodzież z:
a. indywidualnego naboru
b. grup zorganizowanych (grupy szkolne, grupy przedszkolne, itp.)
§2
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
2. Zapisy do stałych form zajęć odbywają się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji
obowiązującym w Placówce.
3. W uzasadnionych wypadkach, w miarę wolnych miejsc oraz za zgoda Dyrektora MLZPiT
„Krakowiak” zapisy do grup mogą być uzupełniane w ciągu roku szkolnego .
4. Dzieci i młodzież mogą brać udział w kilku formach zajęć.
5. Wychowankowie Zespołu mogą brać udział w zajęciach stałych, okresowych
i okazjonalnych.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczestnik ma prawo :
1. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniającej bezpieczeństwo
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich
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5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia zespołu,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
6. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści edukacyjnych oraz uzyskania wyjaśnień
i odpowiedzi
7. Rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach
edukacyjnych
8. Uczestniczenia w planowaniu i programowaniu zajęć swojej grupy artystycznej .
9. Znajomości programu pracy grupy, w której uczestniczy
10. Udziału w imprezach organizowanych przez Zespół.
11. Korzystania z rekwizytów, strojów itp. niezbędnych do wykorzystania podczas koncertów
12. Wypożyczenia stroju lub/i instrumentu za zgodą Dyrektora MLZPiT „Krakowiak”, zgodnie
z regulaminem wypożyczania magazynu.
Uczestnik ma obowiązek:
1. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa MLZPiT „Krakowiak” oraz postanowień zawartych
w Statucie Placówki i wydanych na jego podstawie regulaminach i zarządzeniach.
2. Dbać o dobre imię placówki
3. Dbać o ład, porządek i estetykę pomieszczeń, w których przebywa
4. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych
5. Tworzyć atmosferę życzliwości
6. Wykonywać polecenia pracowników MLZPiT „Krakowiak” za wyjątkiem tych, które
naruszałyby jego godność osobistą lub naraziły na niebezpieczeństwo jego lub inne osoby
7. Zgłaszać nauczycielowi lub osobie dorosłej sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
8. Dbać o piękno mowy ojczystej
9. Szanować godność, wolność oraz poglądy i przekonania drugiego człowieka
10. Brać aktywny udział w zajęciach organizowanych przez placówkę
11. Okazywać szacunek nauczycielom, innym uczestnikom zajęć oraz pracownikom zespołu
12. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu
13. Reprezentować Zespół w konkursach, przeglądach, koncertach, turniejach
14. Szanować rekwizyty , stroje i inne materiały oraz sprzęty wykorzystywane podczas zajęć
i prezentacji artystycznych.
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Uczestnikowi Zespołu „Krakowiak” nie wolno:
1. Opuszczać terenu placówki podczas trwania zajęć oraz przerw między zajęciami
2. Używać środków psychoaktywnych, palić tytoniu i pić alkoholu,
3. Używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas trwania zajęć
edukacyjnych
§3
NAGRODY I KARY
1. Nagrody stosowane wobec uczestników MLZPiT „Krakowiak”:
a) pochwała ustna nauczyciela wobec grupy
b) wyróżnienie przez Dyrektora Placówki wobec wychowanków całego Zespołu i rodziców.
c) nagroda Dyrektora i Rady Pedagogicznej w formie dyplomu, listu pochwalnego, w formie
rzeczowej
d) pochwała pisemna Dyrektora Placówki z przesłaniem do szkoły i rodziców
1. Kary stosowane wobec uczestników MLZPiT „Krakowiak”:
a) upomnienie ustne instruktora – nauczyciela
b) upomnienie dyrektora
c) upomnienie pisemne z przesłaniem do rodziców
d) zawieszenie w prawach uczestnictwa na czas określony
e) usunięcie z MLZPiT „Krakowiak”, które może nastąpić w sytuacji:


przybycia do MLZPiT „Krakowiak” pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
innych środków odurzających



naruszenia nietykalności osobistej innego uczestnika lub pracownika MLZPiT
„Krakowiak”



zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi



potwierdzonej dewastacji lub kradzieży na terenie MLZPiT „Krakowiak”



wyczerpania możliwości karania (pkt.8, a, b, c, d połączone z brakiem widocznej
poprawy)
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2. Uczestnik mający zastrzeżenia do zastosowanej wobec niego kary ppkt. d, e, f ma prawo
odwołać się w terminie 14 dni od jej nałożenia do Rady Pedagogicznej, która zobowiązana jest
takie odwołanie rozpatrzyć na najbliższym swoim posiedzeniu, jednak nie później niż 30 dni
od otrzymania odwołania.
3. O przyznanie nagrody lub kary wnioskuje nauczyciel uczący, prowadzący dana grupę
4. W

przypadku

nie

przestrzegania

prawa

uczestnika,

uczestnik

ma

prawo

w formie ustnej poprosić o pomoc:
a)

nauczyciela prowadzącego grupę.

b) innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem
c) dyrektora placówki
5. Osoby, do których zwrócił się uczestnik o pomoc, powinny w ciągu 7 dni rozwiązać zaistniały
problem
6. W przypadku decyzji niesatysfakcjonującej uczestnika ma on prawo zwrócić się z prośbą
o rozwiązanie konfliktu do Kuratora Oświaty lub Wojewódzkiego Rzecznika Praw Dziecka
§4
REPREZENTACJA TURNIEJOWA
Reprezentacja Turniejowa MLZPiT „Krakowiak” stanowi szczególną reprezentację Placówki,
której zadaniem jest zaszczytne przedstawicielstwo MLZPiT „Krakowiak” w wojewódzkich
i ogólnopolskich turniejach tanecznych oraz pokazach tańców polskich w formie turniejowej. W skład
Reprezentacji Turniejowej wchodzą pary podzielone na kategorie wiekowe oraz karo mazurowe
w składzie cztero- lub ośmioparowym (przewiduje się udział 1 pary rezerwowej do każdego składu
karo). Osobą odpowiedzialną za działalność Reprezentacji Turniejowej jest nauczyciel prowadzący
zajęcia.
§5
UCZESTNICY REPREZENTACJI TURNIEJOWEJ
1. Uczestnikami Reprezentacji Turniejowej mogą być wyłącznie uczestnicy grup podstawowych :
tańca ludowego, wokalnych i rytmicznych MLZPiT Krakowiak. Jest to forma wyróżnienia
osób szczególnie aktywnych i uzdolnionych tanecznie.
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2. Warunkiem awansu do Reprezentacji Turniejowej jest systematyczne uczestnictwo
w zajęciach grupy podstawowej oraz udział w koncertach, przeglądach, festiwalach,
i innych wydarzeniach artystycznych , które adresowane są do grupy podstawowej.
3. Uczestnik MLZPiT Krakowiak nie może reprezentować innej placówki, bądź stanowić pary
tanecznej z osobą spoza Zespołu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się na wniosek
nauczyciela i za zgodą Dyrektora MLZPiT „Krakowiak” taką sytuację.
4. Reprezentować MLZPiT „Krakowiak” w konkursach i turniejach mogą także osoby powyżej
21 roku życia (nie mogące ze względu na wiek być uczestnikami MLZPiT Krakowiak”),
w tym w szczególności rodzice uczestników.
5. Do udziału w Reprezentacji Turniejowej typuje nauczyciel grupy podstawowej, do której
należy uczestnik. Może się to odbyć na wniosek nauczyciela Reprezentacji Turniejowej.
6. Zawieszenia udziału w turniejach lub usunięcia z Reprezentacji Turniejowej może dokonać
nauczyciel Reprezentacji Turniejowej, a także nauczyciel grupy podstawowej, do której
uczęszcza dany uczestnik, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
7. Decyzja o usunięciu skutkuje na cały sezon taneczny. Może się to odbyć na skutek:
a) niskiej frekwencji na zajęciach grupy podstawowej, lub Reprezentacji Turniejowej,
b) odstępstw dyscyplinarnych,
c) rażącego zachowania podczas turnieju
d) reprezentowania podczas turnieju innej palcówki, bez zgody Dyrektora MLZPiT
„Krakowiak”.
e) stanowienia pary tanecznej z osobą spoza zespołu, które nastąpiły bez zgody Dyrektora
MLZPiT
8. Usuniecie uczestnika z Reprezentacji Turniejowej skutkuje brakiem możliwości udziału tej
pary w turniejach. Druga osoba z pary musi czekać do podjęcia udziału w zajęciach
Reprezentacji Turniejowej aż do rozpoczęcia nowego sezonu tanecznego. Wyjątek stanowić
może połączenie z osobą, która z różnych przyczyn utraciła partnera lub połączenie z nowym
partnerem, który nie ma swojej pary.
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§6
PARY TURNIEJOWE

1. Doboru par na kolejny sezon taneczny dokonuje nauczyciel Reprezentacji Turniejowej, po
konsultacjach z nauczycielami poszczególnych grup podstawowych, na początku każdego
roku szkolnego.
2. Wszelkie zmiany w obrębie par możliwe są po zakończeniu sezonu tanecznego.
§7
ZAJĘCIA REPREZENTACJI TURNIEJOWEJ

1. Zajęcia Reprezentacji Turniejowej odbywają się wg. harmonogramu zajęć MLZPiT
„Krakowiak”.
2. Celem zajęć Reprezentacji Turniejowej jest przygotowanie układów tanecznych i ich
doskonalenie w obrębie pary. Ogólną technikę taneczną uczestnicy mają za zadanie doskonalić
przede wszystkim na zajęciach grup podstawowych.
3. Uczestnik Reprezentacji Turniejowej ma w obowiązku uczestniczenie w pierwszej kolejności
w zajęciach swojej grupy podstawowej.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach grupy podstawowej wyklucza możliwość
udziału w zajęciach Reprezentacji Turniejowej.

§8
TURNIEJE

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję co do udziału
Reprezentacji

Turniejowej

MLZPiT

„Krakowiak”

w

w nadchodzącym roku szkolnym. Rada Pedagogiczna określa

turniejach

tanecznych

wówczas ilość turniejów.

Decyzję tą zatwierdza Dyrektor MLZPiT „Krakowiak”.
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2. Wyboru turniejów dokonuje instruktor Reprezentacji Turniejowej po ogłoszeniu przez Komisję
ds. Tańców Polskich kalendarza turniejów na nowy sezon taneczny.
3. Wybrane turnieje nie mogą kolidować z działalnością artystyczną grupy podstawowej, która
traktowana jest priorytetowo. Wyjątek może stanowić jedynie udział Reprezentacji
Turniejowej w Mistrzostwach Polski.
4. Harmonogram uczestnictwa w turniejach zatwierdza Rada Pedagogiczna po analizie planów
koncertowych MLZPiT „Krakowiak”.
5. Opiekę na turniejach sprawuje przede wszystkim nauczyciel Reprezentacji Turniejowej,
a w razie potrzeby także inny nauczyciel lub pracownik Zespołu zgodnie z prawem
i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed każdym wyjazdem instruktor
Reprezentacji Turniejowej przedstawia propozycję opiekunów spośród rodziców uczestników.
Skład opieki zatwierdzany jest przez Dyrektora.
6. W sytuacjach wyjątkowych, z powodu braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki
nauczycielskiej,

pary

reprezentujące

MLZPiT

Krakowiak

mogą

uczestniczyć

w turniejach pod opieką rodziców bez opieki nauczyciela Reprezentacji Turniejowej, lub
innego pracownika MLZPiT Krakowiak wyłącznie za zgodą Dyrektora MLZPiT „Krakowiak”
7. Wyjątek od pkt. 6 stanowi jedynie udział pary w VI i VII kategorii wiekowej. Zgłoszenia
takiej pary możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem MLZPiT Krakowiak.
8. Zgłoszenia

pary

może

dokonać

wyłącznie

nauczyciel

Reprezentacji

Turniejowej

w porozumieniu z Dyrektorem placówki.
9. Ostateczną kartę zgłoszenia akceptuje Dyrektor MLZPiT Krakowiak.
§9

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2 dniu 06.09.2019
Regulamin uczestnictwa przyjęty uchwałą………………………………… nie obowiązuje
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