
 

PROJEKT ORGANIZACJI BUKOWEGO DOMU 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 

• Placówka nosi nazwę: BUKOWY DOM 

• Organem prowadzącym jest Fundacja Dom Rozwoju na rzecz wspierania i rozwoju 
twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych z siedzibą w Mikołowie przy ul. Katowickiej 63 

• Adres Placówki 
ul. Katowicka 63 

43-195 Mikołów 

• Niniejszy Projekt Organizacji wchodzi w życie z dniem 01.08.2020r. 
 
 

§2 
  
 

• Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje organ prowadzący. 
• Finansowy nadzór nad działalnością przysługuje organowi prowadzącemu oraz 

właściwym, do tego celu powołanym, instytucjom publicznym. 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ZADANIA 
 

§3 
 

Nasz cel główny to:   
 

Naszym powołaniem, pracą i radością jest służyć społeczeństwu w kształtowaniu zdrowych postaw, 

wychowaniu dobrych, silnych, szlachetnych i wzorowych obywateli Ziemi, współczujących ludzi, 

wzbogacających świat swoimi talentami; pracowitych, pokornych, uczciwych, kochających kobiet i 



mężczyzn, matek i ojców, wdzięcznych pracowników i pracodawców, oddanych przyjaciół, genialnych 

twórców, wnoszących do świata dobro, prawdę i piękno, spełnionych ludzi. 

 
 
 

§4 
 

Misją Bukowego Domu jest: 
 

Zmiana, transformacja edukacji i życia ku wolności we wspólnocie 
 

Jesteśmy częścią zmiany, którą dostrzegamy w otaczającym nas świecie. Pragniemy aby życie 
nasze, naszych dzieci, bliskich, znajomych, naszego społeczeństwa jak również życie innych 
narodów, także zwierząt, roślin i całej planety, z którymi czujemy się powiązani na poziomie 
biologicznym, społecznym i duchowym, było radosnym doświadczaniem bycia i życia, 
tworzenia i rozwoju opartych na wolności, miłości, szacunku i empatii, na współistnieniu, 
współtworzeniu, współpracy i partnerstwie. Widzimy jak jesteśmy współzależni od siebie 
nawzajem. Każdy z nas ma takie same prawo do bycia i życia. Bukowy dom to miejsce, w którym 
żyjemy w harmonii i pokoju z całym światem. Tworzymy i wspieramy edukację wolnościową 
zarówno poprzez otwieranie naturalnych placówek, jak również pomoc w transformacji już 
istniejących. 
 

Działanie i życie z pasją i entuzjazmem 
 

Życie szczęśliwe to życie w zgodzie ze sobą i otoczeniem, z zamiłowaniem do życia i swoich 
talentów – to wyrażanie się, tworzenie i działanie zgodne z tym co dana osoba lubi, jakie ma 
talenty, co naprawdę chce robić i co sprawia jej przyjemność, co przychodzi z łatwością; w 
takim działaniu, pełnym zdrowego entuzjazmu, chcemy edukować i wspierać drugiego 
człowieka. 
 

Tworzenie relacji, zarówno międzyludzkich jak i z całym przyrodniczym otoczeniem, opartych 
na empatii 
 

Ważnym dla nas elementem życia jest komunikacja, która pozwala na kontakt, porozumienie i 
tworzenie więzi z otoczeniem. Pragniemy uczyć, doświadczać i doskonalić komunikację 
pozwalającą na budowanie autentycznych i bliskich relacji. Inspiracje czerpiemy tu m.in. od 
Carla Rogersa oraz Marshalla Rosenberga 
 

Wspieranie i wzmacnianie opartej na miłości relacji człowieka z samym sobą, z danymi mu 
naturalnie drogowskazami, czyli emocjami i nauka zarządzania nimi 
 

Życie i bycie człowieka wiąże się również z doświadczaniem różnych emocji – radości, smutku, 
strachu, złości i innych. W naszych oczach wszystkie one są dobre, bo możemy dzięki nim 
skontaktować się z własnymi potrzebami, są one drogowskazami do podejmowania decyzji i 
działania. Nasza reakcja na nie ma ogromny wpływ na kondycję całego naszego organizmu, na 
naszą relację z otoczeniem, a co za tym idzie na kondycję całego świata. Transformujemy lęk, 
płynący z trudnych doświadczeń, przeszkód, porażek i błędów, na miłość, akceptację i siłę. 
Uczymy się takiego radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, które daje przestrzeń do 



zmiany, a nie ucieka do łatwych podpowiedzi jak uzależnienia, wyparcie, kłamstwo czy 
przemoc. 
 

Edukacja i wychowanie człowieka w zgodzie i harmonii ze środowiskiem przyrodniczym – 
źródłem, z którego pochodzi, jako istota biologiczna i społeczna 
 

To właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego 
najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego 
organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. 
Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z 
Naturą (Nature Deficyt Disorder). Nasza misją jest utrzymywanie i wzmacnianie tego kontaktu. 
 

Dostrojenie się do rytmów natury w zakresie odżywiania i trybu życia 
 

Bardzo ważną częścią życia jest odżywianie naszego organizmu. Edukujemy i wspieramy 
zarówno społeczność Bukowego Domu jak i lokalną z zakresu zdrowego, naturalnego, 
ekologicznego, lokalnego, sezonowego, świeżego odżywiania prosto z Natury  tak, aby na co 
dzień budować nasze organizmy i zdrowie z bogatej i różnorodnej diety. 
 

Zapewnianie warunków do odkrycia i rozwoju indywidualnego, twórczego potencjału 
człowieka 
 

Każdy człowiek, tak jak najmniejsze nasiono, rodzi się jako wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju 
istota, posiadająca całą mądrość wszechświata potrzebną do tego, aby się rozwijać, wzrastać i 
w pełni rozkwitnąć, ukazując swoje piękno i jedyne w swoim rodzaju talenty. Swoją rolę 
widzimy jako wspieranie procesu rozwoju, wzrastania, dojrzewania i wydobywania z wnętrza 
dziecka talentów, które już posiada. 
 

Słowo „edukacja” wywodzi się od łacińskiego słowa „educare”, czyli „wyprowadzanie”, 
„wyjmowanie z wewnątrz”, „wyjmowanie na jaw”. Taką tez widzimy rolę dla naturalnej 
edukacji. 
 

Wspieranie dziecka w zdobywaniu kompetencji niezbędnych do samodzielnego, krytycznego 
myślenia, uczenia się i świadomego, szczęśliwego życia w społeczeństwie 
 

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym tempo zmian wciąż rośnie tak 
samo jak ilość docierających do nas informacji edukacja, zgodnie z raportem dla UNESCO 
sporządzonym przez Międzynarodową Komisję do spraw Edukacji XXIw. „jest niejako 
zobowiązana do dostarczenia mapy złożonego i wiecznie niespokojnego świata i busoli 
umożliwiających po nim żeglugę”. 
 

W Raporcie znajdujemy 4 filary dobrej edukacji, które realizujemy: 
 

nauczać, aby wiedzieć 

nauczać, aby działać 

nauczać, aby żyć wspólnie 

nauczać, aby być. 
 



 

ROZDZIAŁ III 
 

WARTOŚCI 
 

§5 
 

Najważniejsze wartości, którymi kieruje się Bukowy Dom w realizacji misji, to: 
 

PRAWDA, DOBRO I PIĘKNO 
 

Prawda doskonali intelekt, dobro - wolę, a piękno – uczucia. 
 

owe wartości są fundamentam dla innych, takich jak: 
 

Honor 

Szlachetność 

Harmonia 

Równowaga 

Zdrowie 

Miłość 

Szacunek 

Siła charakteru 

Wolność 

Odpowiedzialność 

Solidarność 

Lojalność 

Bezpieczeństwo 

Swoboda 

Współpraca 

Indywidualność 

Bogactwo 

Ubogość 

Dobra zabawa 

Dyscyplina 

Inteligencja 

Śmiech 

Entuzjazm 

Pewność siebie 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

REALIZACJA MISJI 
CELE I ZADANIA 

 

§6 
 
 



1. Swoją misję Bukowy Dom zamierza osiągnąć poprzez  stworzenie uczniom odpowiednich 
warunków do samopoznania i rozwoju w sferach: 
 

• poznawczej –  Świadomość własnego JA, samodzielne i naturalne poznawanie samego 
siebie, innych oraz świata, swobodny rozwój własnego twórczego potencjału w jego 
indywidualnym wyrazie, czasie oraz rytmie 

• fizycznej – Świadomość ciała, promowanie zdrowego trybu życia, zdrowego i 
naturalnego odżywiania, aktywność ruchowa, wyrażanie siebie poprzez ruch ciała 

• społecznej- Świadomość społeczna, budowanie i troska o więzi międzyludzkie, życie w 
społeczeństwie,  oparte na współpracy i koncepcji Porozumienia bez przemocy 

• emocjonalnej – Świadomość emocjonalna, nazywanie i wyrażanie własnych emocji w 
sposób empatyczny, zgodne z koncepcją porozumienia bez przemocy, 

• intelektualnej – Świadomość intelektualna, zdobywanie wiedzy i kompetencji 
niezbędnych do samodzielnego życia i krytycznego myślenia, wyrażania siebie, rozwoju twórczego 
potencjału osobowego 

• duchowej – Świadomość duchowa – odnosząca się do zadawania wszelkich pytań o 
życie i o to dlaczego jesteśmy na świecie. 

 

Pragniemy wspierać rozwój w tych poszczególnych sferach, w poszanowaniu godności oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
 

§7 
 

2. W zakresie działalności dydaktycznej Bukowy Dom : 
 
 

• realizuje obowiązującą podstawę programową szkoły podstawowej i przedszkola 

• umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności uwzględniając gotowość i indywidualne 
potrzeby Ucznia 

• przygotowuje dzieci do nauki szkolnej 
• zapewnia dzieciom możliwość przebywania w społeczności Bukowego Domu 

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania 

• daje możliwość i stwarza warunki poprzez inspirowanie do zdobycia wiedzy niezbędnej 
do życia w pełni i w zgodzie z samym sobą i światem 

• uczy budowania więzi międzyludzkich opartych na porozumieniu i empatii 
• zatrudnia nauczycieli 
• zapewnia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej i językowej 
 

3. W zakresie działalności wychowawczej Bukowy Dom: 
 

• proponuje system oddziaływań wychowawczych budujący relacje w duchu 
podmiotowości i dialogu 

• dba o to, aby relacje w społeczności były oparte na empatii i współpracy, 
• wspiera rozwój dziecka poprzez stały kontakt osobistego opiekuna z Uczniem oraz jego 

Rodzicami 
• wspiera rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów 

doskonalących umiejętności wychowawcze 



 

4. Placówka Bukowy Dom udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 
 

• zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

• zapewnienie doraźnego kontaktu z psychologiem 

• rozpoznawanie problemów wychowawczych i edukacyjnych 

• pomoc Uczniom w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich potrzeb 

• rozwiązywanie konfliktów 

• doskonalenie się kadry 
 

5. Placówka na bieżąco współpracuje z rodzicami Uczniów poprzez: 
 

• organizowanie spotkań nauczycieli z rodzicami w ramach zebrań informacyjnych i 
konsultacji 

• indywidualne rozmowy z rodzicami 
• komunikację internetową i telefoniczną 

• organizację warsztatów dla rodziców 
     
 

 

ROZDZIAŁ V 
 

ORGANIZACJA PRACY 
 
 

§8 

Dzienny wymiar godzin zajęć 

1. Bukowy Dom czynny jest w godz. od 7.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku. 

2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi około 3 godziny 
dziennie. 

 

§9 

Warunki przyjmowania dzieci 

1. Bukowy Dom przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 12 lat ( VI klasa szkoły 
podstawowej). 

2. Do Bukowego Domu może być zgłoszone dziecko, którego Rodzice akceptują zasady 
funkcjonowania i niniejszy projekt organizacyjny. 
 

3. Decyzję o przyjęciu Dziecka podejmuje Organ Prowadzący wraz z dyrektorem lub 
wicedyrektorem na podstawie rozmowy z Rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem. 

 

4. Przyjęcie dziecka wymaga: 
 

a) złożenia karty zgłoszenia 

b) wstępnej rozmowy z obojgiem Rodziców 



c) spotkania z dzieckiem na terenie placówki 
e) podpisania umowy przez Rodziców, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do 

              przestrzegania aktów regulujących działalność Bukowego Domu 
 
 

5. Liczba miejsc ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi. 

6. Rekrutacja trwa przez cały rok – w zależności od wolnych miejsc z uwzględnieniem 
pierwszeństwa dzieci, które uczęszczały w roku poprzednim i rodzeństwa.  

7. Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie dokumentów oraz wpłacenie wpisowego 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo przy zapisywaniu 
dziecka. 

8. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy. 

§10 

Prawa i obowiązki wychowanków 

1.Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów 
oświatowych i niniejszego projektu. 

2.Wychowankowie mają prawo do: 

1) Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i 
rówieśników. 

2) Bezpiecznych warunków pobytu w punkcie, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb 
fizycznych i psychicznych. 

3) Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia. 

4) Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i radzenia sobie w 
różnych sytuacjach. 

 3. Obowiązki wychowanków. 

 Wychowankowie mają obowiązek: 

1) Traktowania z szacunkiem wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych. 

2)  Dokonania wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć 

 4. W Bukowym Domu dbamy o otwartą komunikację i prawdomówność. 

 5. W Bukowym Domu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich w tym 
podawania lekarstw, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio zagrażającymi życiu lub zdrowiu 
dziecka. 

 6. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 7. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Bukowego Domu przyjmuje się dzieci 
zdrowe. 

 8. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych na zajęcia w przypadku, gdy: 

1) Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela, 



pomimo upomnień rodzica/ opiekuna. 

2) Dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób, nie zostało 
przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe. 

3) Kiedy dziecko zagraża innym chorobami pasożytniczymi. 

4) Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne z prawdą. 

5) Dziecko notorycznie jest nieprzyprowadzane  oraz w przypadku braku wiadomości o 
przyczynie nieobecności dziecka ponad 30 dni. 

6) Nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami a nauczycielem w zakresie 
rozwiązywania problemów wychowawczo - dydaktycznych. 

7) Rodzice zalegają z opłatą czesnego powyżej 30 dni, pomimo upomnienia ustnego lub 
pisemnego. 

§11 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć: 

1. Dziecko przebywające w Bukowem Domu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im 
zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem nauczania. 

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Bukowem Domu jest pod 
opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć. 

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 
zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i 
psychicznym. 

4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, 
plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

5. Nauczyciel opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go 
o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 
opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy 
ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie przełożonego i rodziców o zaistniałym wypadku 
lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura. 

8. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli 
choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka  na zajęciach, rodzice 
zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. 

9. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Bukowego Domu bez względu na 
zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom. 

10. Obowiązkiem nauczyciela oraz osób pracujących z dziećmi jest znajomość i przestrzeganie 
przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego. 



11. Wycieczki i spacery poza teren Bukowego Domu powinny odbywać się przy udziale 
wymaganej prawnie liczby opiekunów. 

§12 

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, 
opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i 
odbierania dzieci do 7 roku życia. 

2.  Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. 

3. Odbiór dzieci przez inne osoby pełnoletnie wskazane w upoważnieniu pisemnym złożonym 
w umowie przez Rodziców/Opiekunów prawnych, może odbywać się  po okazaniu dowodu 
tożsamości. 

4. Rodzice/Opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 
odbieranego z Bukowego Domu przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Dziecko przyprowadzane do Bukowego Domu musi być oddane pod opiekę bezpośrednio 
osoby dorosłej (nauczycielowi lub pracownikowi pełniącemu dyżur ). 

6. W chwili, gdy rodzic/opiekun lub osoba upoważniona do odbioru, zgłasza odbiór dziecka 
nauczycielowi, to przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko. 

§13 

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy 
programowej wychowania szkolnego i przedszkolnego: 

1. Na terenie Bukowego Domu są organizowane dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres 
podstawy programowej. 

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru 
rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców zgodnie z wybranym wariantem. 

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez osoby prowadzące placówkę. 

5. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez osoby prowadzące placówkę. 

§14 

Okres pracy Bukowego Domu i terminarz przerw: 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 
roku. 

2. Bukowy Dom czynny jest przez 11 miesięcy (poza mies. lipcem) z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz: 

      Przerwa świąteczna: 
      Przerwa zimowa: 
      Przerwa świąteczna wiosenna: 
 
 

§15 



Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami 

 

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez: 

a) Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci. 

b) Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania 
przedszkolnego i szkolnego. 

c) Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania swojego dziecka. 

d) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych 
form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

e) Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków 
rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie 
prowadzenia zajęć. 

f) Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi. 

g) Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze. 

2. Nauczyciele mają za zadanie: 

1) Traktowanie wychowanków zgodnie z wartościami Bukowego Domu. 

2) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w budynku i poza budynkiem. 

3) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z wymaganiami 
przyjętych programów wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej. 

4) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 
kulturalnym. 

5) Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

6) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie. 

7) Udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich 
dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej. 

3. W Bukowym Domu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym 
przygotowaniem pedagogicznym jak również osoby nie mające wykształcenia pedagogicznego 
w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w 
zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i 
organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 4. W Bukowym Domu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, 
osoby do pomocy nauczyciela. 

 5.Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.  

§16 

Prawa nauczycieli 



Nauczyciele mają prawo do: 

1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci. 

2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi. 

3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, 
swobody wyboru metod realizacji programu. 

4. Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

5. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego. 

 

§17 

Rodzice/Opiekunowie prawni: 

 

1. Rodzice zgłaszający swoje dziecko do Bukowego Domu zgadzają się co do tego, że: 
 

a)Bukowy Dom wychowuje dzieci zgodnie ze swoją misją, uznając ich godność i wolność 

b)działalność wychowawcza opiera się na poszukiwaniu jak najlepszych i skutecznych metod 
pracy z danym dzieckiem 

c)pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka odpowiedzialnymi za jego rozwój są 
Rodzice 

d)ważnym środkiem wychowawczym jest przykład Wychowawców i Rodziców. 
 

2. Rodzice mają prawo do: 

a) Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich Dzieci. 

b) Rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka. 

c) Wsparcia ze strony nauczycieli  i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych. 

d) Partnerskiego współdziałania na sprawy Bukowego Domu. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

a) Przestrzegania niniejszego projektu. 

b) Poszanowania godności dziecka. 

c) Wzmacniania wysiłków Bukowego Domu skierowanego na naturalny, harmonijmy i 
indywidualny rozwój wychowanków. 

d) Informowania w przypadku nieobecności dziecka w Bukowym Domu, niezwłocznie 
zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

e) Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Bukowego Domu, 

f) Informowania nauczycieli i osoby prowadzące o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ 
na   funkcjonowanie dziecka w grupie. 

g) Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka. 

 



§18 

Opłaty 

1. Działalność Bukowego Domu finansowana jest z następujących źródeł: 
 

a)czesne uiszczane przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci 
b) projekty i granty 

c) darowizny pieniężne i rzeczowe 

d) jednorazowe bezzwrotne wpisowe 
 

2. Opłaty czesnego Rodzice dokonują na konto Fundacji Dom Rozwoju  do 10 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc z góry. 

3. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia stałego czesnego 

4. Bukowy Dom może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza 
podstawę programową za zgodą rodziców. Przed każdą wycieczką rodzice ( prawni 
opiekunowie) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą 
tam przebywać. 

Koszty organizowanych wycieczek ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci. 

§19 

Postanowienia końcowe 

1. Bukowy Dom prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności  – 

   nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

 Udostępnienie zainteresowanym projektu w placówce oraz na stronie: 
www.bukowydom.edu.pl 
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