REGULAMIN ŚWIETLIC
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIERAŁTOWICACH
§1
CELE DZIAŁALNOŚCI
1. Głównymi celami działalności świetlic GOK jest:
a) organizowanie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b) popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego w tym zespołów, grup teatralnych, działalności
plastycznej, muzycznej i innych form artystycznych,
c) wspieranie rozwoju działalności artystycznej i kulturalnej, adresowanej do różnych grup wiekowych
społeczności lokalnej,
d) promowanie kultury i sportu, podejmowanie działań rekreacyjnych,
e) organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, wykłady, uroczystości)
f) stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi swojego sołectwa,
g) promocja ośrodka kultury i gminy.
§2
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Świetlica czynna jest zgodnie z harmonogramem pracy świetlic, który ustala Dyrektor GOK na
podstawie planów pracy dostarczanych przez instruktorów. Instruktorzy podają godziny otwarcia
świetlicy do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji przy wejściu do świetlicy.
2. W zajęciach świetlic GOK ma możliwość uczestniczenia każde dziecko z terenu danej wsi (dopuszcza się
uczestnictwo dzieci z terenu Gminy) w wieku szkolnym. Za wiek szkolny rozumiemy wiek określony w
stosownych przepisach ustawy o systemie oświaty. Przyjęcia odbywają się na podstawie deklaracji
rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicowych z zastrzeżeniem punktu 3. Dzieci
poniżej wieku szkolnego mogą przebywać w świetlicy wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W ramach działalności klubów malucha w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym
wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna - na podstawie pisemnej deklaracji rodziców o wyrażeniu
zgody na udział w takich zajęciach.
4. W świetlicy prowadzi się, stosownie do możliwości i potrzeb:
a) zajęcia dodatkowe, kluby, koła zainteresowań (kulturalne, plastyczne, muzyczne, techniczne i inne),
b) wycieczki i wyjazdy edukacyjne,
c) warsztaty i działania edukacyjne m. in. na rzecz środowiska lokalnego.
d) zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
5. W godzinach zajęć danego klubu lub koła zainteresowań ze świetlicy korzystają wyłącznie osoby w nim
uczestniczące. Inne osoby mogą przebywać w świetlicy tylko za zgodą prowadzącej świetlicę i w wypadku
jeśli to co chcą robić nie będzie kolidowało z prowadzeniem danych zajęć (np. mogą korzystać w tym
czasie z komputerów). Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za dziecko wyłącznie w faktycznym miejscu

prowadzenia zajęć (np. gdy prowadzi zajęcia na sali świetlicy nie odpowiada za dziecko na placu zabaw
lub w sali komputerowej). W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe jednoczesne korzystanie z np. sali
komputerowej i sali świetlicy
6. Liczba wychowanków uczęszczających na zajęcia świetlicowe pozostających pod opieką jednego
wychowawcy nie może przekraczać 15.
7. Na podstawie oświadczenia rodziców wychowanek może wracać do domu samodzielnie lub pod
opieką osoby upoważnionej przez rodziców. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia. W przypadku braku takiego oświadczenia osoba prowadząca świetlicę ma prawo na własną
odpowiedzialność zgodzić się na uczestnictwo dziecka w zajęciach informując dziecko o konieczności
takiego oświadczenia. Okres takiego uczestniczenia nie może być dłuższy niż 3 dni w trakcie których
dziecko przebywa na świetlicy.
8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej sytuacji budynek
świetlicy jest zamknięty. O tego typu zajęciach, godzinie ich rozpoczęcia i zamknięciu budynku
opiekun/instruktor świetlicy powinien ustnie powiadomić dzieci podczas poprzedniego dnia otwarcia
świetlicy. Na drzwiach świetlicy umieścić należy informację „W dniu ... zajęcia w terenie”
9. Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach ustalonych z Dyrekcją GOK.
10. Zajęcia prowadzą instruktorzy.
§3
OBOWIĄZKI INSTRUKTORÓW ŚWIETLICY
1. Do obowiązków instruktora świetlic należy :
a) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom zajęć,
b) stworzenie odpowiedniego planu pracy, przedłożenie go do akceptacji Dyrekcji GOK Gierałtowice
a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,
c) współpraca z uczestnikami zajęć (a także rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach),
d) organizowanie zajęć na rzecz wychowanków a także uczestniczenie w nich,
e) dbałość o prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji świetlicy, w tym prowadzenia dziennika zajęć.
2. Instruktor odpowiada za powierzony majątek i rzeczy ruchome.
3. W przypadku nieszczęśliwych wypadków z udziałem wychowanków podczas
zajęć w świetlicy wychowawca/instruktor zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki,
b) sprowadzenia fachowej pomocy medycznej (pogotowie ratunkowe, lekarz),
c) w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
d) niezwłocznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
e) zabezpieczenia miejsca wypadku,
f) zawiadomienia w razie potrzeby innych służb pomocniczych, policji,
g) zawiadomienia Dyrektora GOK,
h) sporządzenia notatki służbowej opisującej zdarzenie i przekazanie jej Dyrektorowi

§4
WYCHOWANKOWIE/UCZESTNICY ZAJĘĆ
1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) opieki instruktora i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych
w świetlicy i poza jej terenem,
d) poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
2. Wychowanek ma obowiązek:
a) współpracy z instruktorem oraz przestrzegania jego poleceń,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego,
c) pomagania słabszym,
d) dbać o wspólne dobro, ład,
e) uczestniczyć w pracach porządkowych,
f) ponosić odpowiedzialności za własne postępowanie,
g) przestrzegać Regulaminu świetlicy.
§5
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY
1. W Gminnym Ośrodku Kultury obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków.
Zabrania się przebywania pod ich wpływem w pomieszczeniach świetlicy oraz na należącym do niej
terenie.
2. Obowiązuje zakaz palenia papierosów.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy i w jej obrębie.
4. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów.
5. W przypadku gdy opiekun/instruktor świetlicy podejrzewa, że któryś z uczestników zajęć znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków - powinien poprosić taką osobę o opuszczenie świetlicy podając
powód, a jeśli osoba ta odmówi, powinien poprosić o interwencję funkcjonariuszy policji. Jeśli zdarzenie
dotyczy osoby niepełnoletniej powinni zostać powiadomieni o tym rodzice dziecka.
6. W przypadkach agresji słownej lub fizycznej wobec innych uczestników zajęć instruktor ma obowiązek
usunięcia takiej osoby ze świetlicy jednocześnie informując o tym fakcie rodziców. W przypadku
powtarzających się tego rodzaju sytuacji jak również zagrażających bezpieczeństwu instruktor ma
obowiązek zwrócenia się dodatkowo o interwencję funkcjonariuszy policji.
7. Osoba prowadząca świetlicę ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z niej osobie która
pomimo upomnień łamie inne zasady regulaminu, dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy,
oraz która nie stosuje się do poleceń prowadzącej. Należy wtedy wskazać okres na który dziecko jest
zawieszone. O zawieszeniu na okres powyżej 2 tygodni i jego przyczynach powinien zostać
poinformowany Dyrektor oraz rodzice/opiekunowie wychowanka.
8. Ze sprzętu znajdującego się w świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników za zgodą
instruktora.
9. Osoby korzystające ze świetlicy mają obowiązek przestrzegania zasad BHP, ppoż., jak również
dotyczących porządku publicznego oraz przepisów sanitarnych.
10. W przypadkach komercyjnego wynajęcia sal GOK zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje.
11. Zasady korzystania z sal Świetlicy określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

Załącznik nr 1 do regulaminu
świetlic działających w ramach
Gminnego Ośrodka Kultury
DEKLARACJA
Deklaruję uczestnictwo mojego syna/ córki ……………………………………………
/nazwisko i imię dziecka/
w zajęciach świetlicy GOK w ………………………………………………..
/nazwa miejscowości/
w roku kalendarzowym ………………… .
Jednocześnie oświadczam iż zapoznałem/am się z warunkami panującymi na terenie świetlicy a także
z regulaminem uczestnictwa w zajęciach GOK i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim
zawartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach i jego placówek zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek mojego dziecka…..............................................................................
zarejestrowanych podczas zajęć. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie
i publikowanie zdjęć oraz prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej, profilach
internetowych oraz w mediach w celu informacji i promocji GOK.
Kontakt z rodzicem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..…………………………………
/data i miejscowość/

………………………………
/podpis rodzica/

Załącznik nr 2 do
Regulaminu świetlic
działających w ramach GOK
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/ córka ……………………….........................
/nazwisko i imię dziecka/
samodzielnie powracał z zajęć świetlicy w …………………... ………. do domu.
/nazwa miejscowości/
Równocześnie potwierdzam, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu opuszczenia zajęć
świetlicowych.
..…………………………………
/data i miejscowość/

..……………………………………
/podpis rodzica/

Załącznik nr 3 do
Regulaminu świetlic
działających w ramach GOK
KARTA ZGŁOSZENIOWA
/zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych/
Imię i nazwisko uczestnika zajęć:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:
miejscowość
ulica/nr domu/nr mieszkania
email:
telefon:
Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach GOK
akceptuję go i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach i jego placówek zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających
wizerunek
mojego
dziecka
…..............................................................................
zarejestrowanych
podczas
zajęć.
Ponadto
wyrażam
zgodę
na
umieszczanie
i publikowanie zdjęć oraz prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej, profilach
internetowych oraz w mediach w celu informacji i promocji GOK.
…………………………………….……………
/podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne powroty mojego dziecka
z zajęć prowadzonych przez GOK w Gierałtowicach.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………….……………
/podpis Opiekuna prawnego Uczestnika/

Załącznik nr 4 do
Regulaminu świetlic
działających w ramach GOK
ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY
1. Ze świetlicy korzystać mogą:
a) Przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu sołectwa w ramach zajęć prowadzonych przez
instruktorów z ramienia GOK, bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej, w godzinach
otwarcia świetlicy. Szczegółowe zasady przyjmowania wychowanków określa Regulamin Świetlicy.
Ponadto:
b) Członkowie innych organizacji funkcjonujących na terenie sołectwa w ramach zorganizowanych i
zaakceptowanych przez GOK inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (spotkania, imprezy
okolicznościowe i inne ).
e) Mieszkańcy sołectwa w ramach zorganizowanych i zaakceptowanych przez GOK inicjatyw lokalnych:
imprezy sportowe, kulturalne ( spotkania, imprezy okolicznościowe i inne ).
f) Osoby i podmioty w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie pisemnej umowy i zgody
podpisanej przez Dyrektora GOK ( komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia itp.).
g) Wynajem na cele komercyjne i prywatne odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez
Dyrektora GOK w Zarządzeniu nr 3 / 2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach z dnia
10. 04. 2015 r.
2. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenia w mieniu, w tym za
działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.
3. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy odpowiedzialny jest GOK
4. Na cele prywatne i komercyjne osoby i podmioty zainteresowane mogą rezerwować terminy
korzystania z obiektu z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej w GOK.
5. Przebywający na terenie Świetlicy zobowiązani są do ścisłego podporządkowania i wykonywania
zaleceń i poleceń Instruktora.
6. Na terenie całej Świetlicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych.
7. Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń Świetlicy bez nadzoru opiekuna/instruktora.
8.Korzystający z pomieszczeń Świetlicy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
9. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Świetlicy, GOK ani Świetlica nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Wychowankowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i p-poż. na terenie
Świetlicy.
11. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, zniszczenia pomieszczeń lub
urządzeń ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
12. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z Świetlicy.
13. W przypadkach agresji słownej lub fizycznej wobec innych uczestników zajęć instruktor doprowadzi
do usunięcia takiej osoby ze świetlicy. W przypadku powtarzających się tego rodzaju sytuacji jak również
zagrażających bezpieczeństwu instruktor zwróci się dodatkowo o interwencję funkcjonariuszy policji.

