
REGULAMINU ORGANIZACJI PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

§1

Regulamin określa zasady organizacji Placówki Wsparcia Dziennego, prowadzonej w formie

podwórkowej, zwanej dalej Placówką.

§2

Postanowienie regulaminu należy interpretować w zgodzie z zapisami Statutu Placówki, który

stanowi dokument nadrzędny. 

ORGANIZACJA I TRYB PRACY

§3

1. Placówką kieruje Kierownik tzw. Wychowawca wspierajacy, który jest zatrudniony na

zasadach określonych w Statucie Placówki.
2. Do zadań Kierownika – wychowawcy wspierajacego należy w szczególności:

a) Kierowanie bieżącą działalnością Placówki,
b) Sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
c) Sprawowanie  opieki  nad  wychowankami  oraz  stwarzanie  im  warunków

harmonijnego rozwoju,
d) Sporządzanie kwartalnych sprawozdań dla organu prowadzącego,
e) Sprawowanie nadzoru nad mieniem,
f) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,
g) Rozpatrywanie,  we  współpracy,  skarg  związanych  z  działalnością  Placówki,

badanie  ich  zasadności,  analizowanie  przyczyn  ich  powstawania  oraz

podejmowanie działań zapewniających ich należyte, terminowe załatwienie.
3. Kierownik – wychowawca wspierajacy działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje

decyzje  samodzielnie  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Pracodawcą  oraz  organem

nadzoru nad działalnością Placówki.
4. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Placówce

wszystkich pracowników.
5. Obowiązki kierownika określa dodatkowo jego zakres obowiązków.

§4
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1. Wychowawcy  zatrudnieni  w  Placówce  prowadzą  zajęcia  z  grupą  wychowanków,

sprawują  opiekę  nad  procesem  wychowania  i  ponoszą  odpowiedzialność  za

bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć, a w szczególności:
a) Poznają  sytuację  materialno-bytową,  rodzinną,  wychowawczą  i  szkolną

wychowanków;  ich  stan  zdrowia,  możliwości,  zainteresowania  i  uzdolnienia,  

a także poznają przyczyny występujących problemów,
b) Współuczestniczą  w  opracowywaniu  i  realizacji  grupowych  programów

opiekuńczych i wychowawczych, a także indywidualnych w razie potrzeb,
c) Współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami

rodzinnymi, pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin,
d) Współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków; informują ich

o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do

udziału w bieżącym życiu placówki,
e) Organizują zajęcia z udziałem rodziców,
f) Inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
g) Prowadzą obowiązującą dokumentację,
h) Wykonują inne polecenia Kierownika Placówki – wychowawcy wspierajacego.

2. Obowiązki wychowawców określa dodatkowo ich zakres obowiązków.

§5

1. Wszelkie  formy działalności  Placówki mogą być uzupełniane i  wspomagane przez

świadczenia  wolontariuszy  pod  nadzorem  Kierownika  Placówki  –  wychowawcy

wspierajacego lub wyznaczonego przez niego wychowawcę. 
2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiedzialne

do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
3. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  świadczeń  wolontariusz  powinien  zostać

poinformowany  o  specyfice  pracy  wychowawczej  i  konieczności  zachowania

tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, znajdujących się w Placówce.
4. Świadczenia  wolontariuszy  są  wykonywane  w  zakresie,  w  sposób  i  w  czasie

określonych  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Placówki  –  wychowawcy

wspierającego.
5. Na prośbę wolontariusza Kierownik Placówki – wychowawcy wspieraającego może

wydać mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz Placówki.

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI I JEJ WYCHOWANKOWIE

§6
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1. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych

warunkach  materialnych  lub  wychowawczych,  zagrożonych  demoralizacją  oraz

innych potrzebujących pomocy oferowanej przez Placówkę.
2. Wychowankami  mogą  być  osoby  w  wieku  od  6  do  18  lat.  W  uzasadnionych

przypadkach Kierownik Placówki – wychowawca wspierający może podjąć decyzję 

o przyjęciu dziecka niespełniającego podanych kryteriów wiekowych.
3. Przyjęcie  dzieci  i  młodzieży  do  Placówki  może  nastąpić  za  zgodą  rodziców  lub

opiekunów  prawnych  dziecka  oraz  na  pisemny  wniosek  przez  nich  złożony;  

w przypadku skierowania do Placówki wsparcia dziennego dziecka przez sąd zgoda

rodziców nie jest wymagana.
4. W przypadku braku pisemnej zgody osoba prowadząca świetlicę ma prawo, na własną

odpowiedzialność,  zgodzić  się  na  uczestnictwo  dziecka  w  zajęciach,  informując

dziecko o konieczności jej złożenia. Okres takiego uczestnictwa nie może być dłuższy

niż trzy spotkania świetlicowe. 
5. Za zgodą Kierownika – wychowawcy wspierającego w placówce są organizowane:

a) Zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami Placówki,
b) Wycieczki i biwaki, zarówno jedno jak i wielodniowe,
c) Plenerowe imprezy środowiskowe (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe, sportowe

 i inne).

Takie dni liczą się jako normalne godziny pracy świetlicy.

6. Pod opieką jednego wychowawcy w zajęciach Placówki może brać udział nie więcej

niż piętnaścioro dzieci.

§7

1. Godziny  pracy  Placówki  ustala  się  w  porozumieniu  i  w  odpowiedzi  na  aktualne

potrzeby podopiecznych i ich rodziców.
2. Wychowawca  świetlicy  ma  prawo  okazjonalnie,  z  przyczyn  metodycznych,  lub

losowych zmienić dzień i godziny prowadzenia zajęć. Taki dzień liczy się normalnie

do godzin pracy świetlicy. Osoba prowadząca świetlicę może w ramach tych godzin

nie prowadzić zajęć w wybrany przez nią dzień stały/dni otwarcia świetlicy.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki

odpowiedzialność ponoszą rodzice.
4. Wychowanek ma prawo do:

a) Podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności,
b) Współuczestniczenia w planowaniu zajęć Placówki,
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c) Swobody wyrażania myśli i przekonań,
d) Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
e) Bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji.

5. Podczas zajęć w Placówce, a także w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza

nią, wychowanek jest zobowiązany do :
a) Uznawania godności i podmiotowości innych osób,
b) Przestrzegania zasad kultury współżycia,
c) Współpracy w procesie wychowania przez uczestnictwo w zajęciach,
d) Pomagania słabszym,
e) Przestrzegania regulaminu Placówki,
f) Dbałości  o  wspólne  dobra,  ład  i  porządek,  uczestniczenia  w  procesach

porządkowych,
g) Dbania o mienie Placówki, utrzymywanie czystości i porządku,
h) Przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  w  czasie  zajęć  w  Placówce,  zgłaszania

uszkodzenia każdego sprzętu.
6. Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza

nią, Wychowankom zabrania się:
a) Przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych,
b) Przynoszenia  przedmiotów  wartościowych  (Placówka  nie  ponosi

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie/zgubienie),
c) Korzystania w trakcie zajęć z urządzeń telefonicznych (chyba, że wychowawca

ustali inaczej),
d) Samowolnego opuszczania terenu zajęć,
e) Używania wulgaryzmów,
f) Wchodzenia  na  zakazane  strony  internetowe  –  portale  o  treściach

demoralizujących,
g) Spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z innego 

rodzaju substancji odurzających,
7. W sytuacji nie przestrzegania powyższych zasad, możliwe są następujące rodzaje kar

dyscyplinujących:
a) Upomnienie ustne,
b) Przeprowadzenie rozmowy wychowawczo-dyscyplinującej,
c) Zawieszenie udziału dziecka w zajęciach Placówki na określony czas.

8. Za wzorową postawę i  zaangażowanie  w prace  na  rzecz  grupy i  aktywny udział  

w  zajęciach  wychowankowie  nagradzani  są  pochwałą  ustną  udzieloną  przez

wychowawcę  bądź  Kierownika  Placówki  –  wychowawcy wspierającego  na  forum

grupy oraz w inny sposób ustalony przez Zgromadzenie Świetlicy.
9. W przypadku zniszczenia mienia Placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez

Wychowanków szkody ponoszą rodzicie (opiekunowie). Zobowiązani są oni do ich
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naprawienia  bądź  zwrotu  w  naturze  lub  w  formie  odszkodowania  pieniężnego,

zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
10. Sprawy  i  problemy  zaistniałe  w  grupie  dyskutowane  są  na  forum  grupy  

i rozwiązywanie w drodze demokratycznych decyzji. 
11. Zgromadzenie Świetlicowe może powołać sąd koleżeński właściwy do rozstrzygania

sporów pomiędzy członkami grupy.
12. W przypadku dwumiesięcznej nieobecności dziecka (pomimo kontaktu z rodzicami

lub  opiekunami  prawnymi),  dziecko  może  zostać  skreślone  z  listy  uczestników

świetlicy.

SAMORZĄD ŚWIETLICY

§8

1. Organem samorządu świetlicy jest Zgromadzenie Świetlicowe wybierane 

demokratycznie przez wychowanków Placówki.
2. Członkami Zgromadzenia Świetlicowego mogą być:

a) Wychowawcy świetlicy,
b) Wolontariusz,
c) Każdy z wychowanków.

3. Liczbę członków Zgromadzenia Świetlicowego ustalają wychowankowie w sposób 

demokratyczny.
4. Zgromadzenie Świetlicowe może:

a) Powoływać sąd koleżeński,
b) Współuczestniczyć w tworzeniu rocznego planu pracy świetlicy,
c) Zwracać się z zapytaniami, uwagami i wnioskami do Kierownika Świetlicy.

RODZICE I OPIEKUNOWIE

§9

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:

a) Zapoznania dzieci z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu,
b) Złożenia  pisemnego  oświadczenia  czy  dziecko  będzie  samodzielnie  wracać  

z Placówki po zakończeniu zajęć, czy też będzie odbierane przez rodzica (opiekuna

prawnego) bądź inne upoważnione osoby trzecie,
c) Punktualnego  odbierania  dzieci  po  zakończeniu  zajęć  (dotyczy  dzieci,  których

rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na samodzielny powrót dziecka do domu),
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d) Pisemnego  zawiadomienia  o  konieczności  przyjmowania  jakichkolwiek  leków

podczas  zajęć  (leki  mogą  być  przyjmowane  tylko  za  wiedzą  i  pod  nadzorem

wychowawcy),
e) Niezwłocznego poinformowania Kierownika Placówki – wychowawcy wspierającego

o rezygnacji z korzystania oferty Placówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Placówki

i wszelkimi dokumentami stanowiącymi podstawę jej działania.
2. Akceptację  reguł  zawartych  w  niniejszym  regulaminie  rodzice  lub  opiekunowie

poświadczają własnoręcznym podpisem.
3. Zdjęcia i materiały filmowane, wykonywane podczas zajęć i imprez organizowanych

przez  Placówkę,  wykorzystywane  są  jedynie  w  celu  udokumentowania  działań

Placówki oraz ich promocji.
4. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące działalności Placówki powinny być skierowane

do Kierownika Placówki – wychowawcy wspierającego.
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