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REGULAMIN ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI ROMSKICH 

I POLSKICH PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1) Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy 

placówki wsparcia dziennego zwanej dalej świetlicą 

2) Świetlica Integracyjna zwana dalej świetlicą działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z roku 2004 Nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.) 

 Statutu ZSO Nr 7 w Chełmie 

 niniejszego regulaminu 

3) Siedzibą świetlicy jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 

im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Synów Pułku 15. 

4) Świetlica utworzona została dla dzieci, mających trudności w nauce, pochodzących 

z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych społecznie, a w szczególności dla dzieci 

pochodzenia romskiego. 

Rozdział II 

Cele i zadania świetlicy 

1) Celem działania świetlicy jest: 

 Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży. 

 Organizacja czasu wolnego. 

 Integracja dzieci wywodzących się ze społeczności romskiej i polskiej oraz 

kształtowanie umiejętności życia w grupie wieloetnicznej. 

 Ukazywanie korzyści płynących z edukacji oraz budowanie pozytywnego wizerunku 

szkoły w oczach społeczności romskiej. 

 Promowanie kultury romskiej. 

 

2) Świetlica realizuje swoje cele poprzez: 

 

 Udzielanie pomocy w odrabianiu prac domowych oraz nauce. 

 Sprawowanie nadzoru nad uczestnictwem dzieci w zajęciach dodatkowych. 

 Monitorowanie osiąganych przez dzieci wyników w nauce oraz frekwencji na 

zajęciach lekcyjnych. 

 Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci. 

 Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami dzieci oraz pośredniczenie w załatwianiu 

spraw pomiędzy szkołą a rodzicami. 
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 Uczestnictwo w imprezach mających na celu przybliżenie obyczajów, kultury i historii 

Romów. 

 Włączanie rodziców i pozostałych członków społeczności romskiej w życie świetlicy. 

 Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków świetlicy. 

  

Rozdział III 

Organizacja pracy świetlicy 

1) Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych, w którym zawarte są następujące informacje: 

 Imię i nazwisko dziecka, 

 Data urodzenia, 

 Adres zamieszkania, 

 Zasady odbioru dziecka ze świetlicy.  

2) Świetlica jest placówką wsparcia dziennego. 

3) Organem prowadzącym placówkę jest: Urząd Miasta Chełm. 

4) Zajęcia w Świetlicy odbywają się w sali zlokalizowanej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie. 

5) Koszty prowadzenia świetlicy są finansowane z Programu integracji społeczności 

romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 

6) Działalność świetlicy jest dokumentowana w formie: 

 List obecności opiekunów; 

 List obecności wychowanków; 

  Harmonogramu zajęć; 

 Dzienników zajęć zawierających: wykaz wychowanków, odnotowywaną frekwencję, 

zapisy działań prowadzonych przez świetlicę; 

 Zgody rodziców/opiekunów na udział dzieci/młodzieży w zajęciach świetlicowych; 

7) Wypisanie dziecka ze świetlicy może nastąpić na skutek: 

 Decyzji rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Rażącego łamania przez dziecko zasad obowiązujących na świetlicy. 

 

Rozdział IV 

Prawa i obowiązki wychowanków 

1) Wychowankowie świetlicy mają prawo do: 

 

 Opieki wychowawczej i dydaktycznej. 



3 

 Brania udziału w zajęciach prowadzonych przez świetlicę. 

 Korzystania podczas zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

 Ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego traktowania. 

 Wyrażania własnych myśli, poglądów i przekonań dotyczących spraw osobistych 

i życia świetlicy. 

 

2) Wychowankowie świetlicy mają obowiązek: 

 

 Wykonywać zadania wynikające z uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. 

 Dbać o mienie, ład i porządek świetlicy. 

 Szanować innych uczestników świetlicy. 

 Z szacunkiem odnosić się do wychowawcy i wolontariuszy oraz podporządkować się 

ich decyzjom. 

 Przestrzegać regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy. 

  

Rozdział V 

Zadania pracowników świetlicy 

1) Do zadań pracowników świetlicy należą: 

 Realizowanie programu świetlicy wynikającego z założonych celów wymienionych 

w rozdziale II. 

 Rzetelne prowadzenie zajęć. 

 Dbanie o powierzony sprzęt i pomieszczenie świetlicowe. 

 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 


