REGULAMIN
MIEJSKICH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

§1
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne są powołane do życia przez Radę Miasta Gniezna.
§2
Celem Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych jest realizacja zadao nałożonych na gminę ustawa z
dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz.u. z 2007 nr 70,
poz. 473 z późniejszymi zmianami).

§3
Środki na działalnośd Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych pochodzą z budżetu Miasta Gniezna w
ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§4
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne zwane są w dalszej części regulaminu „MŚS”.
§5
MŚS skupiają cztery placówki, które mieszczą się przy ul.: Kilioskiego 17, Staszica 5,
Wrzesioskiej 43-55 oraz na os. K. Wielkiego 33.
§6
1. MŚS są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 lub od 15.30 do 19.30.
2. W przypadku prowadzenia innych dodatkowych zajęd MŚS mogą byd czynne w innych godzinach.
3. Dodatkowymi zajęciami mogą byd imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy na imprezy
kulturalne, na basen, obozy, kolonie, itp.
§7
Do zadao MŚS należy udzielanie pomocy psychologicznej, społecznej, edukacyjnej, opiekuoczej
i wychowawczej dzieciom z rodzin, w których występują problemy patologii społecznej.
§8
Pomoc o której mowa w § 7 jest udzielona w formie:
- wykwalifikowanej opieki wychowawczej w godzinach pracy MŚS,
- zajęd terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców,
- zorganizowania wypoczynku letniego i zimowego,
- zajęd rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wychowanków,
- łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- zorganizowania pomocy w nauce,
- tworzenia warunków do nauki własnej,
- organizowania czasu wolnego w tym organizowania zabaw i zajęd sportowych, w tym
wyjazdów na basen,

- zapewnienia 1 posiłku dziennie,
- pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie różnych
umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym
życiu.
§9
Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 10
MŚS są miejscem dziennego pobytu dla dzieci w wieku 6 do 18 lat zamieszkałych na terenie miasta
Gniezna.
§ 11
Grupa dzieci zapisanych do każdej ze świetlicy należącej do MŚS liczy co najmniej 10 osób i nie może
przekraczad 30 osób.
§ 12
Odpowiedzialnośd za dzieci podczas zajęd świetlicowych ponoszą wychowawcy zatrudnieni w MŚS.
§ 13
Odpowiedzialnośd za dzieci w drodze do MŚS i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub
opiekunach prawnych.
§ 14
Podstawą pracy MŚS jest roczny program pracy socjoterapeutycznej i wychowawczej, który jest
opracowany przez wychowawców MŚS oraz przedstawiony do zatwierdzenia Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 15
Przyjęcie dziecka do świetlicy należącej do MŚS odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów na uczęszczanie dziecka do świetlicy (wzór stanowi załącznik nr 1).
§ 16
W okresie wakacji oraz ferii zimowych zajęcia prowadzone w MŚS mogą przybierad inne formy, np.
półkolonii, kolonii, obozów itp.
§ 17
MŚS mogą również prowadzid działalnośd w ramach Klubu Młodzieżowego przeznaczonego dla
byłych wychowanków, którzy ukooczyli 18 rok życia oraz w innych formach, które będą służyły
pomocy dzieciom i młodzieży.

§ 18
W MŚS mogą działad wolontariusze. Zadaniem wolontariuszy jest wspomaganie pracy personelu
MŚS. Wolontariuszami mogą zostad osoby pełnoletnie, które posiadają predyspozycje do pracy z

dziedmi i młodzieżą.
§ 19
Działalnośd MŚS jest dokumentowana w formie:
1. Dzienników zajęd świetlicowych oraz listy obecności wychowawców i innych pracowników,
2. Rocznego planu pracy wychowawczej
3. Dokumentacji osobowej wychowanka zawierającej: pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach
za zgodą rodziców (opiekunów), wyniki badao pedagogicznych i psychologicznych, wskazania
dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, materiały dotyczące prowadzonych zajęd.
§ 20
Wychowawcy MŚS:
a) ponoszą odpowiedzialnośd za całokształt działalności i realizację zadao MŚS
b) są odpowiedzialni za planowanie i koordynację zajęd dydaktycznych, profilaktycznych i wszystkich
innych prowadzonych w placówkach
c) ponoszą odpowiedzialnośd w zakresie:
- merytorycznego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków
- wydatkowania środków finansowych
- prawidłowej gospodarki mieniem MŚS
§ 21
Wychowankowie maja określone prawa i obowiązki.
2. Wychowanek ma prawo do:
- ochrony i poszanowania jego godności
- właściwie zorganizowanej opieki
- swobody wyrażania myśli i przekonao
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeostwa podczas zajęd organizowanych w
placówce i poza jej terenem
- uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w MŚS
- pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i dydaktycznej
3. Wychowanek zobowiązany jest do:
- uznawania godności i podmiotowości innych osób
- przestrzegania higieny osobistej i zasad kultury współżycia i współpracy w procesie wychowania
poprzez uczestnictwo w zajęciach
- przestrzegania regulaminu placówki
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych, zajęciach
samoobsługowych,
- podnoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęd w placówce oraz w czasie
wycieczek i imprez organizowanych poza nią
- przestrzegania zakazu wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających, ich spożywania oraz
przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie
§ 22
Dzieci i młodzież uczęszczająca do MŚS nie może stwarzad zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego,
innych wychowanków oraz pracowników MŚS.

§ 23
W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez wychowanków w MŚS przewiduje się
następujące konsekwencje:
- upomnienie udzielone na forum całej społeczności
- zawieszenie krótko lub długoterminowe w prawach uczestnika lub wykluczenie ich ze społeczności
MŚS
§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

