
REGULAMIN 
 ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM 

SOCJOTERAPEUTYCZNYM „ ŚWIETLIKI”  
PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 

 
 
 

§ 1 

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

§ 2 
Celem Świetlicy jest realizacja zadań nałoŜonych na gminę ustawą z dnia 26.10.1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007  Nr 70, poz. 473 
z późniejszymi zmianami) uszczegółowionych w uchwalonym corocznie Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych przez Radę Miejską. 
 

§ 3 
Środki na działalność Świetlicy pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lub środków pozyskiwanych ze źródeł 
zewnętrznych.  
 

§ 4 
Świetlica Socjoterapeutyczna nosi nazwę „Świetliki” i zwana jest w dalszej części 
Regulaminu „Świetlicą”.  
 

§ 5 
Świetlica mieści się w Woźnikach przy ulicy Powstańców Śl. 7. 
 

§ 6 
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. 
2. W przypadku prowadzenia innych dodatkowych zajęć świetlica moŜe być czynna w 

innych godzinach. 
3. Dodatkowymi zajęciami mogą być imprezy kulturalno oświatowe, wyjazdy na 

imprezy kulturalne, na basen itp. 
 

§ 7 
Do zadań Świetlicy naleŜy udzielanie pomocy psychologicznej, społecznej, edukacyjnej, 
opiekuńczej i wychowawczej dzieciom z rodzin, w których występują problemy patologii 
społecznej. 

 
§ 8 

Pomoc o której mowa w § 7 jest udzielona w formie:  
- wykwalifikowanej opieki wychowawczej w godzinach pracy Świetlicy, 
- zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych,  
- zorganizowania wypoczynku letniego, 
- zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, 
- łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie, 
- zorganizowania pomocy w nauce, 



- tworzenia warunków do nauki własnej, 
- organizowania czasu wolnego w tym organizowania zabaw i zajęć sportowych, w tym 

wyjazdów na basen, 
- zapewnienia 1 ciepłego posiłku dziennie, 
- pracy wychowawczej i socjalnej w celu kształtowania postaw społecznie poŜądanych, 
- pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie róŜnych 

umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym 
Ŝyciu. 

 
§ 9 

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 

§ 10 
Świetlica jest miejscem dziennego pobytu dla dzieci w wieku 7 do 18 lat zamieszkałych na 
terenie gminy Woźniki. 
 

§ 11 
Grupa dzieci zapisanych do świetlicy liczy co najmniej 10 i nie moŜe przekraczać 30. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponoszą wychowawcy zatrudnieni 
w Świetlicy. 
 

§ 13 
Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na 
rodzicach lub opiekunach prawnych. 
 

§ 14 
Podstawą pracy świetlicy jest roczny ramowy program pracy socjoterapeutycznej i 
wychowawczej, który jest opracowany przez wychowawcę Świetlicy oraz zatrudnionego 
psychologa przedstawiony do zatwierdzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

§ 15 
Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się na podstawie następujących dokumentów:  
- wniosku o  przyjęcie dziecka 
- pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczęszczanie dziecka do Świetlicy (wzór 

stanowi załącznik nr 1) 
 

§ 16 
W okresie wakacji oraz ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogą przybierać 
inne formy, np. półkolonii, kolonii, obozów itp. 
 

§ 17 
Świetlica moŜe równieŜ prowadzić działalność w ramach Klubu MłodzieŜowego 
przeznaczonego dla byłych wychowanków, którzy ukończyli 18 rok Ŝycia oraz w innych 
formach, które będą słuŜyły pomocy dzieciom i młodzieŜy. 
 

§ 18 
W Świetlicy mogą działać wolontariusze. Zadaniem wolontariuszy jest wspomaganie pracy 
personelu Świetlicy. Wolontariuszami mogą zostać osoby pełnoletnie, które posiadają 
predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieŜą. 
 



§ 19 
Działalność Świetlicy jest dokumentowana w formie: 

1. dzienników zajęć świetlicowych stanowiących jednocześnie karty pobytu dziecka w 
placówce, oraz listy obecności wychowawcy i innych pracowników, 

2. rocznego planu pracy wychowawczej, 
3. dokumentacji osobowej wychowanka zawierającej: pisemna deklarację uczestnictwa 

w zajęciach za zgodą rodziców (opiekunów), wyniki badań pedagogicznych i 
psychologicznych, wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, 
materiały dotyczące prowadzonych zajęć, 

4. okresowego i rocznego sprawozdania z działalności świetlicy. 
 

§ 20 
1. Na strukturę organizacyjną Świetlicy Środowiskowej „Świetliki” składa się 

zatrudnienie 8 osób na umowę zlecenie. 
2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dla kaŜdego stanowiska określa w/w 

umowa. 
3. W Świetlicy Środowiskowej „Świetliki” zatrudnione SA następujące osoby: 

• wychowawca świetlicy, 
• psycholog – 3 godz. tygodniowo, 
• nauczyciel prowadzący korepetycje z chemii – 1 godz. tygodniowo, 
• nauczyciel prowadzący korepetycje z fizyki – 1 godz. tygodniowo, 
• nauczyciel prowadzący korepetycje z języka angielskiego – 1 godz. 

tygodniowo, 
• nauczyciel prowadzący korepetycje z języka polskiego – 1 godz. tygodniowo, 
• nauczyciel prowadzący korepetycje z matematyki – 2 godz. tygodniowo, 
• obsługa 

 
§ 21 

1. Wychowawca Świetlicy organizuje i zarządza pracą pracowników zatrudnionych w 
Świetlicy. 

Osoba ta: 
a) ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i realizację zadań 
Świetlicy, a takŜe nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Świetlicy. 

b) jest odpowiedzialna za planowanie, koordynację i okresową ocenę skuteczności 
zajęć  dydaktycznych, profilaktycznych i wszystkich innych prowadzonych w 
placówce.  

c) ponosi odpowiedzialność w zakresie: 
• merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 

obowiązków przez pracowników, 
• wydatkowaniem środków finansowych, 
• prawidłową gospodarką mieniem Świetlicy. 

 
§ 22 

W przypadku długotrwałej nieobecności osoby organizującej pracę Świetlicy, placówką 
kieruje osoba wyznaczona przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 

§ 23 
1. Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki. 
2. Wychowanek ma prawo do:  

• ochrony i poszanowania jego godności  
• właściwie zorganizowanej opieki,  



• swobody wyraŜania myśli i przekonań,  
• opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych w placówce i poza jej terenem. 
• uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy, 
• pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i dydaktycznej, 

3.  Wychowanek zobowiązany jest do:  
• uznawania godności i podmiotowości innych osób,  
• przestrzegania higieny osobistej i zasad kultury współŜycia i współpracy w 

procesie wychowania poprzez uczestnictwo w zajęciach, 
• przestrzegania regulaminu placówki,  
•  dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach 

porządkowych zajęciach samoobsługowych, 
• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,  podczas zajęć w 

placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią, 
•  przestrzeganie zakazu wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających 

ich spoŜywania oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spoŜycie, 
 

§ 24 
Dzieci i młodzieŜ uczęszczająca do Świetlicy nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla Ŝycia lub 
zdrowia swojego, innych wychowanków oraz pracowników Świetlicy 

 
§ 25 

1. W razie naruszenia zasad współŜycia społecznego przez wychowanków  
w Świetlicy przewiduje się następujące konsekwencje: 

• upomnienie udzielone przez Samorząd Świetlicy na forum całej społeczności, 
• zawieszenie krótko lub długoterminowe w prawach uczestnika lub wykluczenie 

ze społeczności Świetlicy. 
 

§ 26 
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem jego podpisania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.............................................                     Woźniki, dnia ......................... 

............................................. 

............................................. 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 

 
 

WyraŜam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ...................................................... 

do Świetlicy Środowiskowej "Świetliki" działającej przy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woźnikach z siedzibą w Szkole Podstawowej 

im. Józefa Lompy w Woźnikach w roku szkolnym …………… oraz na samodzielne 

przychodzenie 

dziecka do Świetlicy i powrót z niej do domu. 

Zapoznałem/am się z informacją, iŜ Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 15.00 do 19.00 . 

Zostałem/am  poinformowany/ana, iŜ pracownicy Świetlicy odpowiadają za 

bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do niej tylko podczas zajęć przez nich 

organizowanych. W przypadku samowolnego (bez uzgodnienia z opiekunem) oddalenia się 

dziecka od grupy, pracownicy Świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

wychowanka. 

WyraŜam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych w celach 

związanych z działalnością Świetlicy. 

 
 
 
 

......................................................... 
(podpis rodzica) 

 

 
 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK  NR 1 


