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REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

Funkcjonującej w ramach trwałości projektu 
„Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie" 

Projekt „Świetlica środowiskowa w gminie Sadowie" był współfinansowany ze środków 
Unii: Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa: RPSW.g9.00.00 Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych 

§1

Postanowienia ogólne 

1. Obszarem działania Świetlicy Środowiskowej jest gmina Sadowie w województwie 
świętokrzyskim. 

2. Siedziba placówki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Sadowiu (adres: Sadowie 94, 
! 27-580 Sadowie). 

3. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 
4. Placówka przeznaczona jest dla 24 dzieci w wieku 6-15 lat uczących się w szkołach z terenu 

gminy Sadowie. 
5. Świetlica Środowiskowa w gminie Sadowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Sadowie „ROSA" wraz z partnerem Gminą Sadowie. 

§2 

CELE I ZADANIA PLACÓWKI 

1. Placówka w formie opiekuńczej realizując swoje zadania zapewnia: 

. pomoc w nauce, 

. organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, 

. zajęcia socjoterapeutyczne, 

. stałą systematyczną współpracę z rodziną dziecka, 

. pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami rodzinnymi, kryzysami 
związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp. 

. pomoc w nabywaniu umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania 
w dorosłym życiu, 

. rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, 

. współpracę z innymi instytucjami, 

. dożywianie dzieci, 

. prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą, 
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. wyposażenie: w przedmioty potrzebne do zajęć, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. 

§3 

KADRA PLACÓWKI 

1. Kierownik placówki — wychowawca 

Wychowawcy prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad procesem wychowania i 
ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw 
ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, a w szczególności: 

. poznają sytuację materialna-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan 
zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących 

problemów, 
. czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych, 
. współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, 

pracownikami socjalnymi, 
. współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i 

trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu 

placówki, 
. biorą udział w organizowaniu zajęć dla rodziców, 
. inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków, 
. prowadzą bieżącą dokumentację, 
. sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza placówką, 
. odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się 

zajęcia. 

2. Wolontariusz - uzupełnia i wspomaga pracę placówki, wykonuje pracę za zgodą i pod.nadzorem 
kierownika lub wychowawcy na podstawie podpisanego porozumienia. 

3. Psycholog — wsparcie psychologiczne dla podopiecznych świetlicy oraz ich rodziców i opiekunów 
prawnych. 

4. Prawnik - świadczy usługi indywidualnego poradnictwa i wsparcia prawnego dla 
rodziców/opiekunów pranych uczestników świetlicy rozumianego jako udzielanie informacji o 
obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, karnego, prawa pracy 
itp. 

§4 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki: 
. osoba zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar gminy Sadowie w województwie 

świętokrzyskim; 
• jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z co najmniej jednego z powodów 

uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 
2. Kandydaci do Świetlicy Środowiskowej zgłaszają się przez złożenie w Urzędzie Gminy w Sadowiu 

formularza zgłoszeniowego. 
3. O przyjęciu do Świetlicy Środowiskowej decyduje personel na podstawie formularza 

zgłoszeniowego po weryfikacji dostępności wolnych miejsc. 
4. Formularze zgłoszeniowe można składać w trybie ciągłym. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
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5. W przypadku wyczerpania się wolnych miejsc osoby zainteresowane będą wpisywane na listę 
osób oczekujących. 

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI I JEJ WYCHOWANKOWIE 

1 Świetlica czynna jest przez cały rak kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo zwolnionych od 
pracy, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie, w godzinach od 11.30 do 15.30. 

2. Świetlica dysponuje 24 miejscami dla uczestników oraz 2 specjalistami świadczącymi usługi 
społeczne i usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

3.: Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki oraz podczas powrotu z placówki 
odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

4. Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki. . 

Wychowanek ma prawa do: ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i 
podmiotowego traktowania, właściwie zorganizowanej opieki, swobody wyrażania myśli i 
przekonań, opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 
organizowanych w placówce i poza jej terenem. 
Wychowanek zobowiązany jest do: uznawania godności i podmiotowości innych osób, 
przestrzegania zasad kultury współżycia, współpracy w procesie wychowania i terapii, poprzez 
udział w zajęciach dla niego zorganizowanych w tym socjoterapeutycznych, pomagania 
słabszym, przestrzegania regulaminu placówki i tygodniowego rozkładu zajęć, dbałości o 
wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach 
samoobsługowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w 
placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią obowiązuje całkowity 
zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania innych środków psychoaktywnych, dbania 
o mienie placówki, utrzymania czystości w użytkowanych pomieszczeniach, przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w świetlicy i poza nią, zgłaszania każdego uszkodzonego 
sprzętu. 

5. Rodzice i opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na 
działalność placówki do kierownika placówki, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Sadowie „ROSA" lub do Wójta Gminy Sadowie. 

6. Za nieprzestrzeganie obowiązków wobec grupy i rażące naruszenie regulaminu wychowanek 
może być zdyscyplinowany: 

. upomnieniem wychowawcy, 
• upomnieniem lub naganą kierownika 

§6 

DOKUMENTACJA PLACÓWKI 

Placówka prowadzi następującą dokumentację: 

. dziennik zajęć; 
• lista obecności dzieci; 

2. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i 
dyskrecji. 
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3. Dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc 
wychowankom i rodzicom, opiekunom oraz upoważnionemu personelowi. 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 r. 
2. Regulamin obowiązuje do dnia 17.02.2024 r. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzanie dodatkowych 

postanowień. 
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
5. Uczestnicy/-czki Świetlicy Środowiskowej są zobowiązani do respektowania zasad niniejszego 

Regulaminu. 
6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą 

starały się rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego 
rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. 

STOWA 
Na Rzecz Rodu Gmjr[y Sadowie 

@9cgT' 

(pieczątka i`ffodpis) 


