
 

REGULMIN 

Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Tyńcu nad Ślęzą 

 

1. Świetlica Edukacyjnej Opieki Wychowawczej realizuje cele i zadania  określone  w Planie 

Pracy na dany rok. Głównym celem  jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego 

rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności  i wolności osobistej.  

2.  Świetlica Edukacyjnej Opieki Wychowawczej realizuje swoje cele  i zadania we współpracy  

z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.   

3. Opiekun Świetlicy zobowiązany jest realizować obowiązki wychowawczo – dydaktyczne 

oraz odpowiada  za jakość i wyniki pracy. Szanuje godność dziecka  i respektuje jego prawa.   

4. Opiekun wykonuje swoje obowiązki z użyciem materiałów dydaktycznych oraz współpracuje 

z rodzicami  w zakresie wychowania i edukacji.   

5. Opiekun Świetlicy prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej.  Opracowuje i realizuje roczny plany pracy w porozumieniu z dyrektorem 

Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 

6. Z zajęć Świetlicy Edukacyjnej Opieki Wychowawczej mogą korzystać  dzieci w wieku od 3 

do 4 lat. Dziecko musi być samodzielne. 

7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kobierzyce. 

8. Świetlica Edukacyjnej Opieki Wychowawczej nie zapewnia wyżywienia. 

9. Świetlica Edukacyjnej Opieki Wychowawczej funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowej (miesiąc lipiec lub sierpień). Świetlica 

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 13.30. 

10.  Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do godz. 9:00 i 

odbierania do godz. 13:30 

11.  Dzieci ze Świetlicy odbierać mogą wyłączne rodzice, opiekunowie prawni, osoby 

upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym. 

12. Do Świetlicy nie wolno przyprowadzać dzieci chorych, z podwyższoną temperaturą oraz 

oznakami przeziębienia.  W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego, rodzice 

zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania opiekuna Świetlicy. Po przebytej 

chorobie rodzice/opiekunowie prawni dostarczają opiekunowi Świetlicy zaświadczenie od 

lekarza o możliwości przebywania dziecka w grupie.  

13. Opiekunowi Świetlicy nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków, Rodzice/ 

opiekunowie prawni dzieci alergicznych  zobowiązani są przynieść zaświadczenie lekarskie. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania rzetelnej informacji nt stanu 

zdrowia dziecka oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego 

zachowanie. 

15. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodzica/Opiekuna 

pozostawienie w tym  czasie dziecka w Świetlicy. 

16. Rodzice oraz opiekun Świetlicy umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się 

(niepośpieszanie). Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny i dostosowany do 

warunków atmosferycznych. 

17. Informacji o dziecku udziela jedynie opiekun Świetlicy (pracownik Kobierzyckiego Ośrodka 

Kultury) 



18. Dzieci uczęszczające do Świetlicy nie podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

19. Ze wszelkimi sprawami dotyczącymi pracy wychowawczo – dydaktycznej rodzice powinni 

zwracać się do opiekuna Świetlicy. 

20. Wnioski dotyczące działalności Świetlicy należy kierować do Dyrektora Kobierzyckiego 

Ośrodka Kultury lub wyznaczonej przez niego osoby. 

21. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i rzeczy wartościowe przyniesione na 

zajęcia. 

22. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania opiekuna Świetlicy o zmianie 

numerów telefonów kontaktowych i adresie zamieszkania dziecka. 

 

 

 


