Zarządzenie

Nr 6.2016
W ójta Gminy Świlcza

z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic wiejskich na terenie Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

zarządzam

co następuje:

§l.

Wprowadzam Regulamin Świetlic Wiejskich znajdujących się na terenie Gmin y Świlcza, będący
załącznikiem

Nr 1 do niniejszego

Zarządzenia.

§2.

Wykonanie

zarządzenia

powie rza

się

Sekretarzowi

Urzędu

§3.
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

Gminy.

Załącznik

Nr 1 do

Zarządzenia

Wójta

Nr 6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
REGULAMIN ZAJĘĆ
W ŚWIETLICACH WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

Opiekunowie
umożliwić

dołożą

starań,

wszelkich

im aktywne uczestnictwo w

stworzyć

by

życiu

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku,

grupy oraz

zorganizować

czas wolny w sposób przyjemny

i pożyteczny.
1. Świetlice w miejscowościach Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska, są czynne od
każdy piątek

1 lutego 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w
i każdą

sobotę

tygodnia w godzinach od 15.00 do 19.00

tygodnia w godzinach od 11.00 do 19.00. W czasie ferii zimowych

15 lutego 2016r. do 26 lutego 2016 r.

świetlica

jest czynna od

trwających od

poniedziałku

do soboty

w godzinach od 11.00 do 19.00.
2. Uczestnicy
3. Dzieci i

przebywają

w świetlicy pod

młodzież korzystają

ze

i wewnętrznie umotywowanego
się wyłącznie
Zajęcia

są

świetlicy

zgłoszenia

dobrowolnie i

nieodpłatnie,

na zasadzie dobrowolnego

Przyjęcie

świetlicy

dziecka i rodzica.

dziecka do

odbywa

na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

w świetlicy przewidziane

Rodzice

opieką osób dorosłych.

odpowiedzialni za

są

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat.

bezpieczną drogę

dziecka z domu do placówki jak i z placówki do

domu.
4. Uczestnicy ferii

mają

prawo do:

a) opieki wychowawczej oraz zapewnienia
w godzinach określonych w regulaminie
b)

życzliwego

bezpieczeństwa

c) spokojnego wypoczynku,

zajęć

organizowanych w

świetlicy

świetlicy,

traktowania, poszanowania jego

przemocą,

podczas

godności

osobistej,

przekonań

religijnych, ochrony przed

d)

udziału

w

zajęciach

organizowanych przez

e) korz ystania z urządzeń,

świetlicę,

sprzętów niezbędnych

do realizacji programu

f) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie

zajęć,

zajęć.

mają obowiązek:

5. Uczestnicy

a) przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Świetlicy,
b)

przestrzegać

c) na obiekcie

ramowego harmonogramu dnia ;
obowiązuje

papierosów oraz innych
d)

przestrzegać

bezwzględny

spożywania

zakaz

napojów alkoholowych, paleni a

używek;

zasad higieny osobistej i relacji w grupie

rówieśniczej,

e) pomagania innym,
f) dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,
g) ponoszenia

6. Opiekunowie

odpowiedzialności za własne postępowanie.

świetlicy dbają

bezzwłocznie reagują

osób,

także

na

stosownie do

o

zaistniałe

bezpieczeństwo

osób

zdarzenia, w tym

okoliczności

przebywających

niewłaściwe

w

świetlicy

oraz

postawy i zachowanie tych

- w postaci zawiadamiania rodziców,

Straży

Gminnej,

Policji lub innych właściwych organów i instytucji.
7. Za szkody

Z

wyrządzone

treścią powyższego

przez dziecko materialnie

regulaminu

data

odpowiadają rodzice.

zapoznałem się, przyjmuję

do

wiado mo ś ci

i

akceptuję

jego

treść.

podpis rod zica

podpis uczestnika ferii zimowych
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