
   

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W PSZCZYNIE 

działającej w ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Ośrodka Matka Boża Różańcowa

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy  Regulamin  Organizacyjny  określa  organizację  oraz  zakres  działania 

Świetlicy  środowiskowej  będącej  placówką  Caritas  Archidiecezji  Katowickiej 

Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie.

2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Świetlica należy przez to rozumieć 

Świetlicę środowiskową w Pszczynie.

3. Siedzibą Świetlicy jest  Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4.

§ 2

1. Świetlica  środowiskowa  w  Pszczynie  jest  jednostką  organizacyjną  Caritas 

Archidiecezji  Katowickiej Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie powołaną 

przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Dekretem z dnia 01.09.2005r.

2.  Podstawą prawną działania Świetlicy jest umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta 

w Pszczynie, a Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Pszczynie.

                                                                    



§ 3

Funkcjonowanie Świetlicy,  jako placówki wchodzącej w skład Caritas Archidiecezji 

Katowickiej Ośrodka Matka Boża Różańcowa, określa:

1. Statut Caritas Archidiecezji Katowickiej,

2. Statut Ośrodka Matka Boża Różańcowa,

3. Regulamin Organizacyjny Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodka Matka Boża Różańcowa,

4. Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników 

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Matka Boża 

Różańcowa,

5. niniejszy Regulamin.

Zakres działania Świetlicy

§ 4

Świetlica obejmuje swoim działaniem dzieci i młodzież, która zamieszkuje zasadniczo 

dzielnicę Pszczyny - Stara Wieś. 

§ 5

1. Świetlica jest placówką pobytu dziennego i jest czynna przez pięć dni w tygodniu - 

od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie. Zasadniczo są to godziny od 10.00 do 

16.00, z  możliwością  przesunięcia  czasu  prowadzenia  zajęć  w zależności  od  pory 

roku lub od potrzeb uczestników Świetlicy.  Czas i godziny pracy określa opiekun-

wychowawca Świetlicy w porozumieniu z dyrekcją placówki, przy której funkcjonuje 

Świetlica. Świetlica jest czynna także w dni wolne od nauki szkolnej.

2.  Zajęcia  świetlicowe odbywają  się  w pomieszczeniach udostępnionych przez Ośrodek 

Matka Boża Różańcowa, przy którym funkcjonuje Świetlica.



Uczestnicy Świetlicy

§ 6

Świetlica  przeznaczona  jest  dla  dzieci  w  przedziale  wiekowym  od  6  do  16  lat. 

Optymalna liczba uczestników zajęć świetlicowych to 15 osób. Świetlica swoje działania 

kieruje do dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, mających problemy z nauką, 

zachowaniem,  pochodzących  z  grup  ryzyka,  wychowujących  się  w  warunkach 

niekorzystnych dla ich rozwoju, zagrożonej niedostosowaniem w stopniu utrudniającym 

realizację zadań życiowych bez pomocy specjalistycznej, nie wykazujących utrwalonych 

zaburzeń zachowania.

Postępowanie przy przyjęciu

§ 7

1. Do Świetlicy przyjmuje się uczestników:

a) na ich prośbę,

b) na prośbę rodziców/opiekuna prawnego,

c) na wniosek szkoły, ośrodka pomocy społecznej.

2. Do przyjęcia uczestnika do Świetlicy wymagana jest zgoda rodziców.

3. O przyjęciu do Świetlicy rozstrzyga opiekun-wychowawca.

Działalność Świetlicy

§ 8

1. Celem  działania  Świetlicy  jest  wspieranie  rodziny  w procesie przygotowywania 

dzieci  i młodzieży  do  samodzielnego  życia,  zapewnienie  opieki  wychowawczej, 

łagodzenie  niedostatków  wychowawczych  w  rodzinie,  eliminowanie  zaburzeń 

zachowania,  tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,  rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień dzieci.

2. W Świetlicy prowadzi się następujące działania:

a) opiekuńczo – wychowawcze,

b) organizuje się warunki sprzyjające nauce,

c) rozwija zainteresowania wychowanków,



d) uczy wychowanków organizacji czasu wolnego,

e) promuje zdrowy styl życia,

f) prowadzi treningi kulinarne,

g) prowadzi zajęcia sportowe, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne,

h) dąży do integracji społecznej uczestników ze środowiskiem lokalnym.

Prawa i obowiązki uczestnika Świetlicy

§ 9

Prawa i obowiązki uczestników określa kontrakt, z uwzględnieniem następujących zasad:

1. Uczestnik ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki,

b) życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) swobody wyrażania myśli i przekonań,

d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć 

świetlicowych,

e)  poszanowania  godności  osobistej,  ochrony  przed  przemocą  psychiczną 

i fizyczną,

2.  Uczestnik  jest  zobowiązany do przestrzegania  postanowień  zawartych  w kontrakcie, 

a w szczególności do:

a) współpracy w procesie wychowania i terapii,

b) przestrzegania zasad kultury współżycia,

c) pomagania słabszym,

d)  dbałości  o  wspólne  dobro,  ład  i  porządek,  uczestniczenia  w  pracach 

porządkowych i zajęciach samoobsługowych,

e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Kadra Świetlicy

§ 10

1. W Świetlicy zatrudnia się opiekuna-wychowawcę w wymiarze 3/4 etatu.

2. Dyrektor Ośrodka Matka Boża Różańcowa kieruje pracą Świetlicy.

3. Działalność  Świetlicy  może  być  wspierana  przez  wolontariuszy,  stażystów 

i praktykantów.



4. Do głównych zadań opiekuna-wychowawcy należy:

a)  prowadzenie  zajęć  opiekuńczo–wychowawczych  zgodnie  z  programem 

przygotowanym dla całej grupy i diagnozą indywidualną dzieci,

b) współpraca z dyrektorem Ośrodka Matka Boża Różańcowa oraz z pedagogiem 

szkolnym,

c) utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka,

d) prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,

e) prowadzenie dziennika zajęć grupy,

f) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postanowienia końcowe

§ 11

Z treścią niniejszego Regulaminu zapoznaje się:

1. Opiekun-wychowawca Świetlicy.

2. Uczestnik Świetlicy.

3. Rodzice lub opiekunowie uczestnika.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2012r.

Pszczyna, 19.11.2012r.


