
Regulamin świetlicy środowiskowej 
w Opatówku

1.  Świetlica środowiskową jest placówka opiekuńczo-wychowawczą.

2.  Świetlica zajmuje obecnie pomieszczenie w Centrum Prafialnym za zgodą księdza proboszcza.

3.  Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca  
 atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

4.  Celem działalności placówki jest:
integracja młodzieży w działaniu i zabawie,• 
zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,• 
organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw, zajęć sportowych, wycieczek,• 
pomoc pedagogiczna, działalność wychowawcza i profilaktyczna,• 
wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,• 
rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe),• 
 współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,• 
 wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką  • 

  i wychowaniem,
współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz  • 

  dziecka i rodziny. 

5.  Zadania świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących  
 potrzeb:

opiekuńczych,• 
wychowawczych,• 
terapeutycznych,• 
rozwojowych,• 
pomocy w kryzysie.• 

6.  Świetlica w ramach posiadanych środków będzie prowadzić dożywianie dzieci i młodzieży  
 w czasie zajęć.

7.  Świetlica realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
dobrem dziecka,• 
poszanowaniem praw dzieci i młodzieży,• 
koniecznością wszechstronnego wspierania rozwoju,• 
wyrównywaniem szans życiowych i edukacyjnych.• 

8.  Z dziećmi i młodzieżą pracuje doświadczona kadra pedagogiczna. Pracownicy pedagogiczni  
 prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im  
 wychowanków.

9.  Działalność placówki będzie uzupełniona pracą wolontariuszy (rozwijanie wolontariatu wśród  
 młodzieży starszej na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w świetlicy).

10. W świetlicy mogą być zatrudniani pracownicy pedagogiczni i pracownik obsługi zgodnie  
 z faktycznymi potrzebami i posiadanymi środkami.



11.  Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.:
tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju oraz  • 

  twórczości własnej,
poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości  • 

  uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach,
zapewnienie poczucie bezpieczeństwa,• 
uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,• 
uczenia planowania i organizowania zajęć stosownie do wieku dziecka,• 
uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych,  • 

  rekreacyjnych i sportowych,
kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,• 
przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie  • 

  oraz uczenie samodzielności,
udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,• 
opracowywanie planów pracy, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na która składają się:  • 

  zebrane informacje ),
modyfikowanie planów pracy w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych  • 

  umiejętności,
współpraca z rodziną, opiekunami.• 

12. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,• 
zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,• 
zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe• 
konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/ opiekunów,  • 

  nauczycieli i pedagogów, których celem jest: 
- edukacja, profilaktyka, 
- poradnictwo, pomoc pedagogiczna,
- oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe

13. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być:
dzieci od 5 roku życia,• 
młodzież.• 

14. Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież:
na ich prośbę (za zgodą opiekunów),• 
na prośbę opiekunów, • 
na wniosek szkoły, czy innej osoby, instytucji, która stwierdza taka potrzebę.• 

15. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

16. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunami wypracowują wewnętrzny  
 regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

17. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

18. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo  
 (względy bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

19. Świetlica jest czynna w poniedziałki i środy w godzinach od 16.30 do 18.30

20. Świetlica prowadzi następującą dokumentacje:
rejestr uczestników,• 
dzienniki zajęć,• 
plany pracy.• 




