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ZARZADZENIE Nr30/10
W6jta Gminy Starcza

z dnia 'l wtzesnia 20'10 roku

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Swietlicy Srodowiskowej w Starczy

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, po2.1591 z po2n. zm. )

zarzqdzam,
co nastgpuje:

s l
Zatwierdzil regulamin Swietlicy Srodowiskowej w Starczy w brzmieniu stanowiqcym
zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

s 2
Wykonanie zarz4dzenia powierza siq Sekretarzowi Gminy.

s 3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zaiacznik Nr 1
do zanqdzenia Nr 30/10
W6jta Gminy Starcza
z dnia 01 .09.2010r.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1 . Uczestnicy majq obowiqzek przestrzegania zasad BHP.
2. Uczestnicy majq obowiqzek zaznajomic siq z regulaminem Swietlicy

i godzinami jej otwarcia.
3. Ze Swietlicy mogq korzystac wszystkie dzieci i mlodzie2.
4. Uczestnicy majq obowiqzek szanowac wyposazenie Swietlicy.
5. Na terenie Swietlicy zabtania sig wnoszenia i u2ywania napoj6w alkoholowych,

papierosow oraz innych u2ywek.

il. ZADANTA sWrerUCy

1. Pomoc w nauce uczniom.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
3. Ujawnianie i rozwijanie zamilowai, zainteresowai i uzdolnieri dzieci,

mlodzie2y.
4- Organizowanie imprez i wystepow artystycznych na terenie Swietlicy oraz

reprezentowan ie jej na zew nql-z (konkursy, przeg I qdy, przedstawienia).
5. Wspoldzialanie z nauczycielami i rodzicami uczestnik6w Swietlicy.
6. Wspolpraca z Gminnym O5rodkiem Pomocy Spolecznej, Gminnq Komisjq

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

III. TWORZENIE I WYPOSAzENIE SWIETLICY

1. Swietlica jest wyposaZona w pomoce dydaktyczne umo2liwiajace realizacje
programu pracy.

2. Swietlica jest wyposazona w przybory i uzqdzenia do zespolowych gier
i zabaw oraz zajec arlystycznych i technicznych.

IV. ORGANIZACJA PRACY SWIETIICY

1. Korzystanie z uslug Swietlicy jest bezplatne.
2. Godziny pracy Swietlicy dostosowane sAdo potzeb uczestnik6w.
3. Opiekg nad uczestnikami zajgc Swietlicowych sprawuje osoba prowadzqca

Swietlicq.

V. DOKUMENTACJA

W Swietlicy jest prowadzona nastgpujqca dokumentacja:
1 ) dziennik zajqi Swietlicowych
2) harmonogram pracy Swietlicy
3) ramowy program zajg6,w Swietlicy.


