REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Świetlica wiejska stanowi własność Gminy Jonkowo i jest częścią składową mienia komunalnego gminy.
2. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy Jonkowo na podstawie
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.
3. Spotkania świetlicowe w ramach zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie (GOK Jonkowo)
prowadzone są wg ustalonego harmonogramu. Czas pracy świetlicy określa się stosownie do potrzeb
lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko lokalne.
2. Świetlica w ramach zajęć prowadzonych przez GOK Jonkowo zapewnia dzieciom i młodzieży
zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości.
3. Do zadań opiekunów świetlicy należą:


rozwijanie zainteresowań;



stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
przygotowanie do kulturalnego życia codziennego;



upowszechnianie i propagowanie zasad kultury fizycznej i zdrowotnej, kształtowanie nawyków
higieny i czystości,



wsparcie w nauce szkolnej poprzez pomoc przy odrabianiu prac domowych (lecz nie wyręczanie w
tych czynnościach dzieci i młodzieży).

4. W trakcie zajęć prowadzonych przez GOK Jonkowo świetlica zapewnia sowim wychowankom udział w
zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak: zajęcia plastyczne i
manualne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty, gry i zabawy stolikowe oraz ruchowe. W celach
edukacyjnych i rozrywkowych umożliwia dostęp do komputerów, sieci Internet, itp.
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:


wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,



życzliwego i podmiotowego traktowania,



swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,



pomocy w problemach i trudnościach edukacyjnych,



zgłaszania propozycji co do form prowadzonych zajęć.

2. Uczestnicy świetlicy są zobowiązani do:


przestrzegania regulaminu świetlicy;



dbania o porządek, wystrój świetlicy oraz najbliższego otoczenia;



kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicy;



poszanowania odpowiedzialności za własne postępowanie;

3. Uczestnikom zajęć prowadzonych przez GOK Jonkowo zabrania się:


przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających;



spożywania alkoholu, palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych oraz zawierających
nikotynę, a także używać środków odurzających;



przywłaszczania mienia stanowiącego wyposażenie świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy,
materiały plastyczne itp.). Nie dotyczy własnoręcznie wykonanych prac, o ile wychowawca (osoba
prowadząca zajęcia) wyrazi na to zgodę;



nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa;



zakłócania porządku prowadzonych zajęć oraz porządku publicznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1. Opiekun świetlicy (osoba prowadząca zajęcia) odpowiada za bezpieczeństwo osób biorących udział
w zajęciach wyłącznie w miejscu i na czas odbywania się zajęć.
2. Osoby, w tym dzieci i młodzież swobodnie opuszczające miejsce aktualnego prowadzenia zajęć nie
podlegają na ten czas opiece pracownika świetlicy (osoby prowadzącej zajęcia).
3. W gestii rodziców i prawnych opiekunów leży odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w
drodze do świetlicy (na zajęcia), w drodze powrotnej ze świetlicy (z zajęć) oraz na czas, gdy dziecko
samodzielnie opuszcza miejsce odbywających się zajęć.
4. Właściciel świetlicy wiejskiej oraz opiekun (osoba prowadząca zajęcia) nie ponoszą
odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze
świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
5. Zgodnie z § 32, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. (Dz. U. 2003, nr 6, poz. 69) ustala się, że w trakcie prowadzonych zajęć, wyjść i wyjazdów na
jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15. dzieci. Liczba ta może ulec zmianie po
uwzględnieniu wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej
niepełnosprawności osób powierzonych opiece placówki, a także specyfiki zajęć, imprez i
wycieczek oraz warunków, w jakich będą się one odbywać.
6. W zajęciach realizowanych przez GOK mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły 7 lat (najpóźniej w
dniu rozpoczęcia zajęć muszą mieć ukończone 7 lat) i wykazują pełną samodzielność w realizacji
prowadzonych zajęć.
7. Dziecko niesamodzielne (w tym poniżej 7 roku życia), wymagające stałej opieki może przebywać na
świetlicy w trakcie prowadzonych zajęć lub ewentualnych wyjazdów wyłącznie z rodzicem lub
prawnym opiekunem. Dopuszcza się opiekę pełnoletniego członka najbliższej rodziny (dziadkowie,
rodzeństwo).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystanie ze świetlicy wiejskiej oraz uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne (z wyłączeniem
zorganizowanych wyjazdów w ramach planowanego wypoczynku letniego i zimowego).
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez GOK Jonkowo jest dobrowolne.
3. Opiekunowie (osoby prowadzące zajęcia) mają prawo utrwalać przebieg zajęć prowadzonych w
ramach działalności GOK Jonkowo dla celów dokumentacji oraz promocji działalności tej instytucji.
Wizerunek osób przebywających podczas zajęć może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych przez GOK Jonkowo. Osobie, której
wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym
finansowe) roszczenia z tego tytułu.
4. Biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez GOK Jonkowo podopieczni świetlicy, jak również inne
osoby przebywające w tym czasie na świetlicy wyrażają akceptację niniejszego regulaminu.
5. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz budynków i pomieszczeń należy
składać pisemnie do Sołtysa wsi.
6. Skargi i wnioski dotyczące prowadzonych zajęć w ramach GOK Jonkowo należy składać pisemnie do
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

