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Regulamin 

świetlic wiejskich z programem profilaktycznym 

  

§ 1. Działalność świetlic wiejskich z programem profilaktycznym finansowana jest ze 

środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.  

§ 2. Celem działania świetlic jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do 

nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

§ 3. 1. Świetlice są czynne w dni powszednie, w okresie od września do czerwca,                        

a zajęcia trwają co najmniej 2 godziny. 

2. Czas, formy i zakres pracy świetlic w okresie ferii zimowych i dni wolnych od nauki 

szkolnej podawane są do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zajęć w tym okresie.  

3. Organizację pracy świetlic określa oprócz ustaleń niniejszego regulaminu plan pracy na 

dany rok kalendarzowy. 

§ 4. 1. Wychowankami świetlic mogą być dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia będące 

mieszkańcami Gminy Chodzież oraz inne uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie 

Gminy Chodzież 

2. Świetlice zapewniają i umożliwiają wychowankom w szczególności: 

a) opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć 

szkolnych, 

b) pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, 

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

§ 5. Do świetlic przyjmuje się wychowanków: 

a) na ich prośbę (za zgodą rodziców/opiekuna prawnego), 

b) na prośbę rodziców/opiekuna prawnego, 

c) na wniosek: szkoły, ośrodka pomocy społecznej oraz osób prawnych lub fizycznych, 

które stwierdzają potrzebę uczęszczania dziecka do świetlicy (za zgodą 

rodziców/opiekuna prawnego), 

§ 6. 1. Wychowankowie są współgospodarzami świetlic. 

2. Wychowankowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowania,  

b) życzliwego i podmiotowego wychowania, 
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c) swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicach, 

d) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

3. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,                 

a w szczególności do: 

a) współpracy w procesie wychowania, 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia, 

c) pomagania słabszym, 

d) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwo w pracach porządkowych i 

zajęciach samoobsługowych, 

e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, 

f) informowania wychowawcy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się, 

g) korzystania z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów 

przyniesionych z domu wyłącznie za zgodą wychowawcy,  

4.    W przypadku nieprzestrzegania przez wychowanków postanowień niniejszego 

regulaminu wychowawca może podjąć następujące działania: 

a) przeprowadzić rozmowę z wychowankiem, 

b) przeprowadzić rozmowę z rodzicem/opiekunem prawnym, 

c) po konsultacji z GKRPA w Chodzieży zawiesić w prawach wychowanka na określony 

czas, 

d) po konsultacji z GKRPA w Chodzieży skreślić z listy wychowanków świetlicy o czym 

powiadamia rodziców/opiekuna prawnego, 

5.    Działania o których mowa w pkt. 4 wychowawca podejmuje kierując się oceną wagi 

naruszonych postanowień regulaminu oraz dobrem innych wychowanków. 

§ 7. 1. Wychowawca prowadzi grupę oraz sprawuje opiekę nad procesem wychowania 

powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności: 

a) poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności 

wychowanków oraz przyczyny występujących trudności, 

b) współpracuje ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie, 

c) współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków, informuje ich o 

postępach i trudnościach, zachęca ich do brania udziału w życiu świetlicy oraz 

współpracy w pokonywaniu trudności, 

d) inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków, 

e) sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach,  
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f) prowadzi obowiązującą dokumentację grupy wychowawczej, 

g) odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie przydzielone grupie,  

2. W świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie 

więcej niż 25 dzieci. 

3. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony, MP3 i inne przedmioty 

przyniesione przez wychowanków z domu.  

§ 8. 1. Wychowawca świetlicy prowadzi następującą dokumentację: 

a) dziennik zajęć,  

b) plan pracy na dany rok kalendarzowy, 

c) dokumentację osobistą wychowanków, w tym wniosek o przyjęcie do świetlicy - 

zgodę rodziców/opiekuna prawnego, wnioski i wskazania dotyczące opieki,  

2. Dokumentacja wychowanków powinna być prowadzona i zabezpieczona z zachowaniem 

przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

 

 

 

 

  


