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Załącznik nr 20 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 
 

 

§ 1 

 

Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (DZ. U. 2013r., poz. 135). 

 

§ 2 

 

Świetlica Środowiskowa jest powołana do życia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

§ 3 

 

Świetlica Środowiskowa jest działaniem realizującym postanowienia ustawy o pomocy 

społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny. 

 

§ 4 

 

Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo – wychowawczo – terapeutyczną wsparcia 

popołudniowego. 

 

§ 5 

 

Siedziba placówki znajduje się w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 

47, 62 – 230 Witkowo. 

 

§ 6 

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.50 do 17.50. 

a) W przypadku prowadzenia innych, dodatkowych zajęć godziny jej funkcjonowania 

mogą ulec zmianie. 

b) Dodatkowymi zajęciami mogą być imprezy kulturalno – oświatowe, wyjazdy do kina, 

na kręgielnię, itp. 

 

§ 7 

 

Jako placówka wsparcia popołudniowego, która działa w najbliższym środowisku lokalnym 

dziecka: 

1. wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji; 

2. zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożone 

demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem; 

3. współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami                   

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Świetlica ponadto, może łączyć zakresy sprawowanej opieki oraz specyfikę działań innych 

typów placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
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§ 8 

 

W ramach swojej działalności świetlica prowadzi działania: 

a) profilaktyczno – terapeutyczne, polegające na prowadzeniu zajęć o charakterze 

terapeutycznym z wykorzystaniem technik terapeutycznych takich m. In. Jak: gry        

i zabawy psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, etc.; 

b) edukacyjne, polegające na pomocy w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do 

samodzielnej pracy umysłowej oraz organizowaniu zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia; 

c) korekcyjno – kompensacyjne, poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce (dyslektyków, dysgrafików i dysortografików); 

d) wyrównawcze – m. In. Poprzez kształcenie nawyku dbania o pomieszczenia i sprzęty 

w świetlicy, odpowiedzialności, szanowania innych, nabywania ważnych umiejętności 

społecznych (komunikowania się rozwiązywania konfliktów), itp. 

 

§ 9 

 

Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności: 

a) dobrem dziecka, 

b) poszanowaniem praw dziecka, 

c) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 

d) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, 

e) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, 

f) poszanowania praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego. 

 

§ 10 

 

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§ 11 

 

Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych ponoszą wychowawcy zatrudnieni 

w Świetlicy. 

 

§ 12 

 

Odpowiedzialność za dzieci w drodze so Świetlicy i podczas powrotu do domu spoczywa na 

rodzicach lub opiekunach prawnych. 

 

§ 13 

 

Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnej zgody (załącznik 1) 

rodziców lub opiekunów prawnych na uczęszczanie do Świetlicy. 

 

§ 14 

 

Podstawą pracy Świetlicy jest plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej, który 

został opracowany przez wychowawcę Świetlicy, przedstawiony do zatwierdzenia 
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Dyrektorowi Gimnazjum oraz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

§ 15 

 

Pracownicy Świetlicy są zobowiązani do: 

1. tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 

2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości 

uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz 

informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach, 

3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, 

4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, 

rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub 

zatrudnionymi w placówce, 

5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz kontaktów interpersonalnych, 

6. uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 

7. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 

8. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych, 

9. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych, 

10. przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz 

uczenia samodzielności w życiu, 

11. wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci, 

12. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami. 

 

§ 16 

 

Pracownicy Świetlicy prowadzą dziennik zajęć i inną niezbędną dokumentację dotyczącą 

dziecka. 

Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. 

 

§ 17 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
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Załącznik 1 

 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki …………………………… 

W zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej przy 

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie w godzinach od 15.50 do 17.50. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze 

do placówki oraz podczas powrotu do domu. 
 

 

 

………………………………………. 
                                                                                                             podpis rodziców/opiekunów 

 

 


