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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Świetlice prowadzone są przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa                       
w Strawczynie; 

2. Zajęcia odbywają się na terenie gminy Strawczyn 

3. Świetlice służą mieszkańcom gminy Strawczyn i są ogólnodostępne. 

4. Działalność świetlic ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności 
mieszkańców działających na rzecz gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie 
działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej. 

5. Cele działalności świetlic mogą być realizowane poprzez: 

 popularyzację amatorskich form artystycznych, 

 rozwój działalności kulturalnej adresowanej do rożnych grup wiekowych społeczności 
lokalnej, 

 promowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców, 

 organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców, 

 organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym, spotkań i imprez dla mieszkańców sołectwa, 

 organizację zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich, 

 wspieranie realizacji zadań statutowych organizacji działających na terenie gminy takich jak 
koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalne zespoły sportowe, 
stowarzyszenia itp., 

 promocję sołectw i Gminy Strawczyn. 

6. Świetlice mogą być okazjonalnie wynajmowane podmiotom trzecim (osobom fizycznym, 
osobom prawnym i innym podmiotom), w szczególności na cele organizowania spotkań,                            
a także w celu organizowania uroczystości rodzinnych takich jak wesela, urodziny, komunie, 
chrzciny itp. 

7. Świetlice mogą być: 

 nieodpłatnie udostępniane na cele gminne, takie jak zebrania wiejskie organizowane przez 
Gminę Strawczyn, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, szkoły, organizacje 
społeczne działające w środowisku wiejskim, imprezy okolicznościowe i inne przedsięwzięcia 
skierowane do ogółu mieszkańców, 

 odpłatnie wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich (osobom fizycznym, osobom prawnym 
i innym podmiotom) w czasie w którym nie są wykorzystywane dla celów gminnych. 

8. Korzystanie ze świetlicy odbywa się w ramach: 

 udostępnienia w celu korzystania przez indywidualnych mieszkańców sołectwa                                            
z wyposażenia świetlicy, 
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 użyczenia po zawarciu umowy użyczenia w celu korzystania przez zorganizowane grupy, 

 najmu po zawarciu umowy najmu w szczególności w celu organizacji prywatnych imprez 
okolicznościowych lub przedsięwzięć podczas których pobierana jest odpłatność. 

9. Świetlica może być użyczona lub wynajęta wyłącznie osobom pełnoletnim. 

10. Dzieci lub młodzież mogą korzystać ze świetlicy w obecności opiekuna lub osoby przez 
niego upoważnionej 

11. Przedmiotem wynajmu lub użyczenia na rzecz podmiotów trzecich może być cała 
powierzchnia danej świetlicy. W zależności od potrzeb poszczególnych korzystających lub 
charakteru przedsięwzięcia, najem lub użyczenie może dotyczyć także poszczególnych 
pomieszczeń świetlic. 

 

II. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY , SPORTU I 
CZYTELNICTWA 
 

1. W zajęciach świetlicy SCKSiC może uczestniczyć każde dziecko powyżej 5 roku życia. W zajęciach 
mogą uczestniczyć także osoby pełnoletnie; 

2. Dzieci poniżej 5 roku życia mogą przebywać w świetlicy wyłącznie wraz z opiekunem; 

3. Dzieci ( do 18 roku życia) w świetlicy przebywają wyłącznie za pisemną  zgodą prawnego 
opiekuna dziecka. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w wymiarze określonym w harmonogramie, zatwierdzonym przez 
Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa. 

5. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na 
uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy oraz zapoznać się z regulaminem świetlic SCKSiC; 

6. Osoba prowadząca świetlicę odpowiada za dziecko wyłącznie w faktycznym miejscu prowadzenia 
zajęć ( np. gdy prowadzi zajęcia na sali świetlicy nie odpowiada za dziecko na placu zabaw lub w 
sali komputerowej). W przeciwnym wypadku nie byłoby możliwe jednoczesne korzystanie z np. 
sali komputerowej i sali świetlicy 

7. Karta zgłoszenia uczestnika zajęć jest niezbędna do korzystania z zajęć zorganizowanych przez 
Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie. W przypadku braku takiego 
oświadczenia osoba prowadząca świetlicę ma prawo na własną odpowiedzialność zgodzić się na 
uczestnictwo dziecka w zajęciach. Okres takiego uczestniczenia nie może być dłuższy niż 2 
tygodnie lub 3 dni zajęciowe w trakcie których dziecko przebywa na świetlicy 

 

8. Zajęcia świetlicy prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych jak i tematycznych (zajęcia 
plastyczne, muzyczne, modelarskie itd.). 

9. Osoba prowadząca świetlicę ma prawo tworzenia np. kółka plastycznego, muzycznego, 
tanecznego itd.  o ile zbierze się grupa minimum 5 dzieci; 

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu, wyjazd do kina). W takiej 
sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty. O tego typu zajęciach, godzinie ich rozpoczęcia  i 
zamknięciu budynku opiekun świetlicy powinien ustnie powiadomić dzieci podczas 
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poprzedniego dnia otwarcia świetlicy. Na drzwiach świetlicy  (lub w oknie gdy będzie widoczna) 
umieścić należy informację „W dniu ... zajęcia w terenie” 

11. Zajęcia świetlicy odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym w budynku świetlicy oraz 
na stronie www.scksic.strawczyn.pl   

12. Opiekun świetlicy odpowiedzialny jest za: 

 prawidłowe zorganizowanie oraz bezpieczny przebieg zajęć prowadzonych w  ramach    
działalności Świetlicy, 

 przygotowywanie sprawozdań lub innych zestawień z działalności Świetlicy, na zlecenie Dyrektora 
Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Kierownika wydziału 
Kultury w Samorządowym Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa; 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH 

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem                                  
w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi                                 
i młodzieżą. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych                             
i przebywania pod ich wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie. 

3. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie świetlicy 

4. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na terenie świetlicy i w jej obrębie. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy i w jej obrębie. 

6. Osoba prowadząca świetlicę ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z niej osobie 
która pomimo upomnień łamie regulamin świetlic,  dopuści się celowego zniszczenia mienia  

 

świetlicy, oraz która nie stosuje się do poleceń prowadzącej. Należy wtedy wskazać okres na który 
dziecko jest zawieszone.   

7. Ze sprzętu znajdującego się w świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników, po uzyskaniu 
zgody prowadzącej zajęcia. 

8. Korzystający ze świetlicy wiejskiej zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów 
BHP i ppoż. 

 

 

 

http://www.scksic.strawczyn.pl/

