REGULAMIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

Uczestnictwo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy wiejskiej, rola wychowawcy.
1. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy wiejskiej ma możliwość uczestnictwa
każde dziecko z terenu danej wsi powyżej 6 roku życia. W zajęciach mogą uczestniczyć także
osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać w świetlicy wyłącznie z rodzicem
(rodzic, dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej rodziny). Dzieci w świetlicy przebywają
wyłącznie za pisemna zgodą prawnego opiekuna dziecka.
2. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzące zajęcia zgłoszenie do świetlicy wiejskiej na
uczestnictwo dziecka w zajęciach, oraz ewentualne samodzielne jej opuszczenie. Wzór zgłoszenia
znajduje się u osoby prowadzącej zajęcia.
3. Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za dziecko wyłącznie w faktycznym miejscu prowadzenia
zajęć (np. gdy prowadzi zajęcia na świetlicy nie odpowiada za dziecko na placu zabaw).
4. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do świetlicy i do domu spoczywa na rodzicach lub
opiekunach prawnych.
5. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych ponoszą zatrudnieni
wychowawcy.
6. Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące
skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażeniu w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Formy zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zasady uczestnictwa w nich i dni otwarcia świetlicy.
1. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych jak i tematycznych (zajęcia plastyczne,
muzyczne, teatralne)
2. W godzinach zajęć ze świetlicy korzystają wyłącznie osoby w nich uczestniczące. Inne osoby
mogą przebywać w świetlicy tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i w wypadku jeśli to, co
chcą robić nie będzie przeszkadzało w prowadzeniu zajęć.
3. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej
sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty. O tego typu zajęciach , godzinie ich rozpoczęcia i
zakończeniu osoba prowadząca zajęcia w świetlicy powinna ustnie powiadomić dzieci podczas
poprzedniego dnia otwarcia świetlicy. W widocznym miejscu na zewnątrz świetlicy umieścić
należy informację „ W dniu ……zajęcia w terenie”. Ponadto dzieci biorą udział w zajęciach
terenowych wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna dziecka.
4. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z Sołtysem i z
Pełnomocnikiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Osoba prowadząca zajęcia prowadzi dziennik zajęć z lista obecności dzieci w świetlicy. Wpisuje
do niego tematy zajęć oraz ewentualne zawieszenie prawa do korzystania z zajęć.

Zasady obowiązując w świetlicy.
1. Uczestnicy zajęć mają prawo do: omówienia z osoba prowadzącą zajęcia wyboru zajęć zgodny z
potrzebami i zainteresowaniami, życzliwego traktowania, swobodnego kulturalnego wyrażania
myśli i przekonań.
2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: przestrzegania regulaminu świetlicy, dbania o porządek i
wystrój świetlicy, poszanowanie mienia, kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć w świetlicy
oraz odpowiedzialności za własne postepowanie.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem w
budynku świetlicy i należącym do niej terenu w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków odurzających i przebywania pod ich wpływem
w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie.
5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów (w tym elektrycznych) na terenie świetlicy
6. W przypadku gdy opiekun podejrzewa, że któryś z uczestników zajęć znajduje się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających powinien poprosić taką osobę o opuszczenie świetlicy
podając powód, a jeśli osoba odmówi, powinna poprosić o interwencje Policję lub Straż Gminną.
Jeśli zdarzenie dotyczy osoby niepełnoletniej powinni zostać powiadomieni o tym rodzice dziecka
lub opiekunowie prawni.
7. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na terenie świetlicy i w jej obrębie.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy i w jej obrębie.
9. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z niej osobie, która
pomimo upomnień łamie punkty zawarte w Regulaminie, bądź dopuści się celowego zniszczenia
mienia świetlicy, oraz która nie stosuje się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. Należy wtedy
wskazać okres, na który dziecko jest zawieszone.
10. Ze sprzętu znajdującego się w świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników.
11. Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może
być przywłaszczone przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.
12. Prowadząca świetlice ma obowiązek dopilnować sprawiedliwego podziału czasu w sytuacji, gdy
większa liczba dzieci chce skorzystać z tego samego sprzętu.
13. Prowadzący zajęcia odpowiada za świetlicę tylko w godzinach zajęć opiekuńczo –
wychowawczych.

