REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W ŁYSYCH
§1
1. Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną
działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu
wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.
2. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie
przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw
społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi.
3. Świetlica ma swoją siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Łysych przy ul. Sienkiewicza 46.
§2
Świetlica prowadzi zajęcia w wymiarze określonym w harmonogramie.
§3
Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
1. pomoc w nauce,
2. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
3. twórcza organizacja czasu wolnego, zwłaszcza poprzez organizację zabaw, zajęć
sportowych, artystycznych i wycieczek,
4. pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień,
5. kształtowanie prawidłowych i społecznie pożądanych postaw,
6. współpracę z rodziną dziecka i instytucjami ją wspierającymi, jak: szkoła, placówki
medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
§4
Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw,
2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
3. koniecznością wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualizowanie
oddziaływań wychowawczych,
4. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.
§5
1. Zajęcia prowadzone w ramach działalności Świetlicy organizuje opiekun.

2. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością opiekuna świetlicy sprawuje Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.
§6
Opiekun odpowiedzialny jest za:
a) prawidłowe zorganizowanie oraz bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w ramach
działalności Świetlicy,
b) prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć,
c) prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach.
§7
1. Pobyt dzieci w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Udział w zajęciach organizowanych w ramach świetlicy (zarówno w formie stacjonarnej,
jak i wycieczkowej) możliwy jest pod warunkiem przedłożenia opiekunowi pisemnej zgody
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zajęciach.
§8
1. Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają prawo do:
a) życzliwego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych,
ochrony przed przemocą,
b) opieki wychowawczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w
Świetlicy i poza jej terenem w godzinach określonych w harmonogramie działalności
Świetlicy,
c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
d) zapewnienia im bezpiecznych warunków podczas zajęć,
e) uczestnictwa we wszelkich zajęciach organizowanych w ramach Świetlicy i wyrażania
sugestii w zakresie tematyki zajęć i ich formy,
f) różnorodnych, rozwijających i twórczych zajęć,
g) pomocy profilaktycznej i dydaktycznej.
2. Dzieci uczęszczające do Świetlicy są zobowiązane do:
a) uznawania godności innych osób,
b) aktywnego udziału w zajęciach Świetlicy oraz przestrzegania godzin jej funkcjonowania,
c) wykonywania poleceń opiekuna Świetlicy,
d) przestrzegania ogólnych zasad higieny osobistej i zasad kultury współżycia społecznego,
e) przestrzegania regulaminu Świetlicy oraz regulaminów wycieczek,
f) dbałości o wspólne dobra, ład i porządek oraz uczestniczenia w pracach porządkowych
określonych przez opiekuna,

g) przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i używania tytoniu, alkoholu i innych
środków odurzających oraz przebywania na terenie GOKSiR w Łysych w stanie
wskazującym na ich użycie,
h) pozostawienia telefonów w specjalnie wyznaczonym przez opiekuna świetlicy miejscu
przy wejściu do sali,
i) bezpośredniego przyjścia do świetlicy po zakończeniu zajęć szkolnych.
§9
1. Dzieci uczęszczające na zajęcia w Świetlicy nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzkiego oraz naruszać ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego.
2. W razie naruszenia postanowień niniejszego regulaminu opiekun może nałożyć na dziecko
następujące kary:
a) upomnienie,
b) wykonanie określonych prac na rzecz Świetlicy (np. porządkowych),
c) zawieszenie okresowe w prawach uczestnictwa w zajęciach Świetlicy (i powiadomienie
rodziców o zawieszeniu),
d) całkowite wykluczenie z zajęć Świetlicy (i powiadomienie rodziców o wykluczeniu),
3. O formie i zakresie kary decyduje opiekun Świetlicy, biorąc pod uwagę stopień
przewinienia oraz dotychczasowe zachowanie dziecka.

§ 10
W ramach zajęć prowadzonych w Świetlicy, dzieci nie będą miały zapewnionego posiłku.
§ 11
Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny.

