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Załącznik Nr 5 do 

     Regulaminu Organizacyjnego MOPS z dnia 1 lipca 2015 r. 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MOPS 

   Nr  MOPS.011.17.2015 

z dnia 29 czerwca  2015 r. 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PLACÓWKA WSPARCIA 

DZIENNEGO  

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W CZŁUCHOWIE 

 

Świetlica dla dzieci i młodzieży stanowi placówkę wsparcia dziennego prowadzoną  

w formie opiekuńczej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci i młodzież 

– mieszkańcy miasta Człuchowa. 

 

 

1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia 

dziecku: 
 

 opiekę i wychowanie, 

 pomoc w nauce, 

 organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

 

2. Organizacja pracy świetlicy. 

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku - podczas roku szkolnego (w te dni, w które 

odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole).  

Zajęcia na świetlicy prowadzone są zgodnie z miesięcznymi planami pracy świetlicy dla dzieci i 

młodzieży. 

 

 

3. Do zadań świetlicy należy: 

 

- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,  

- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

- organizowanie gier i zabaw ruchowych, 

- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

- organizowanie dożywiania. 

 

4. Prawa uczestnika świetlicy. 

 

Uczestnik przebywający w świetlicy ma prawo do: 

- wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań, 

- wpływania na planowanie pracy świetlicy, 

- korzystania z organizowanych form dożywiania,  

- życzliwego traktowania, 

- swobodnego wyrażania myśli i przekonań,  

- poszanowania godności osobistej, 

- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu 
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audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy. 

 

5. Obowiązki uczestnika świetlicy. 

 

Uczestnik przebywający w świetlicy zobowiązany jest do: 

- systematycznego udziału w zajęciach, 

- nieopuszczania świetlicy MOPS bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą 

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców), 

- nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do 

wychowawców i kolegów, 

- przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego, 

- dbania o ład, porządek i estetykę świetlicy oraz jej otoczenia, 

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie posiłków (posiłki 

należy spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej! Nie można spożywać posiłków przy 

komputerach!), 

- przestrzegania regulaminu świetlicy. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia. 

 

Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy za wzorowe zachowanie: 

 

- może zostać wyróżniona wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę, 

- może otrzymać pochwałę, która również zostanie przekazana opiekunom, 

- może otrzymać drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka, słodycze itp. 

 

7. Kary. 

 

Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy za naganne zachowanie: 

 

- może otrzymać upomnienie lub naganę udzieloną przez wychowawcę w obecności wszystkich 

uczniów, 

- czasowy zakaz korzystania z komputerów; 

- poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub 

telefonicznie), 

- czasowy zakaz uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

- skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

8. Dokumentacja prowadzona w świetlicy.  

 

1. Deklaracja uczestnictwa. 

2. Miesięczny plan pracy Świetlicy dla dzieci i młodzieży. 

3. Rozliczenie artykułów zakupionych do świetlicy dla dzieci i młodzieży MOPS  

w Człuchowie 

4. Sprawozdania. 

 

9. Rodzice dzieci młodzieży korzystającej ze świetlicy mają prawo do uczestniczenia 

w zajęciach organizowanych w placówce oraz do współpracy w tym zakresie z 

wychowawcami. 

 

10. Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy informacyjnej  

w świetlicy. 
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