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REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWIKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘBORKU
1. Świetlica Środowiskowa działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016r. poz. 487)
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. Poz.
1817 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. Poz. 930 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390 z
późn.zm.)
2. Organem prowadzącym Świetlicę Środowiskowa jest Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od
alkoholu.
3. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
4. Świetlica jest placówką opiekuńczo- wychowawczą udzielającą wsparcia popołudniowego.
5. Świetlica Środowiskowa przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Lęborku oraz ich rodzeństwa.
6. Jako placówka wsparcia popołudniowego, która działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka:
- wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
- zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją,
przestępczością lub uzależnieniami,
- współpracuje ze szkolą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
Świetlica ponadto, może łączyć zakresy sprawowanej opieki oraz specyfikę działań innych typów placówek
opiekuńczo- wychowawczych.
7. Świetlica Środowiskowa realizując swoje zadania kieruje się w szczególności:
- dobrem dziecka,
- poszanowaniem praw dziecka,
- koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań i
indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
- potrzebami wyrównywania deficytów rozwojowych.
8. Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- zajęcia profilaktyczne,
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- zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
- indywidualna praca z dzieckiem,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych i wycieczek,
- współpracę z rodziną dziecka,
- stałą współpracę z organami samorządowymi, itp.
9. Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
- dobrem dziecka,
- poszanowaniem praw dziecka,
- potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
- koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i
indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
- potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
- poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.
10. Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej przewidziane są dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Lęborku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci:
- zaniedbanych wychowawczo,
- pochodzących z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
- mających problem z nauka,
- pochodzących z rodzin z problemem uzależnień i przemocy.
11. Prawa i obowiązki wychowanków i wychowawców zawarte są w konstruowanym wspólnie tzw.
„Kontrakcie”.
12. W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez dzieci w Świetlicy Środowiskowej przewiduje
się następujące konsekwencje:
- upomnienie,
- ostrzenie udzielone przez wychowawcę,
- powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych.
13. Świetlica przyjmuje dzieci na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, sądu, pedagoga szkolnego,
poradni psychologiczno- pedagogicznej.
14. Pobyt dziecka w Świetlicy Środowiskowej jest dobrowolny i nieodpłatny.
15. Świetlica pracuje we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:30 do 18:30.
16. Wychowankowie Świetlicy, w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych form zajęć.
17. Pod opieka wychowawcy może pozostawać ie więcej niż 15 dzieci.
18. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy Środowiskowej lub podczas powrotu z placówki do
domu odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy składają wychowawcy Świetlicy
Środowiskowej pisemne oświadczenie, czy dziecko samodzielnie będzie wychodzić ze szkoły, czy też będzie

Załącznik nr 9

do Statutu 8-letniej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku
z dnia 12.12.2017 r.
odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
19. Pracownicy Świetlicy są zobowiązani do:
- tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
- poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania
jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych
wobec niego działaniach,
- zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
- dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i
innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce,
- uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
- uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
- uczenia planowania i organizowania codziennych 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 uczenia
samodzielności w życiu,
- wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
- uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.
20. Pracownicy pedagogiczni Świetlicy podlegają Ustawie z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
znowelizowanej ustawą z 18 lutego 2000 o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych
ustaw (Rozdz. 1, art.1, p-kt 1, podp. 3).
21. Pracownicy zatrudnieni w placówce powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład
dzieciom.
22. Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie dzieci, także do pracy indywidualnej z
dzieckiem.
23. Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka.
24. Działalność Świetlicy Środowiskowej dokumentowana jest w formie:
- rocznego planu pracy,
- rocznego sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej,
- karty zgłoszenia dziecka/ wyrażenia zgody na udział w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej,
- dziennika zajęć zawierającego temat zajęć, liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach,
- list obecności dzieci na zajęciach w danym dniu.
25. Świetlica Środowiskowa przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającym w Świetlicy oraz przy
wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań w Świetlicy, może korzystać z pomocy
wolontariuszy zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

