
ZARZĄDZENIE NR 54/2008
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie Regulaminów Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie 
Gminy Książ Wlkp.

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr  XVI/96/2007 Rady Miejskiej 
w  Książu  Wlkp.  z  dnia  3  grudnia  2007  r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

          1) Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Książu Wlkp. stanowiący 
załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia,
          2) Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Mchach stanowiący załącznik 
nr 2 niniejszego zarządzenia,
          3) Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej we Włościejewkach stanowiący 
załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia,
          4) Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zaborowie stanowiący 
załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia,
          5) Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Kołacinie stanowiący załącznik 
nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN 
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

W KSIĄŻU WLKP.

§ 1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Książu Wlkp. jest placówką typu wsparcia dziennego 
o charakterze profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

§ 2. Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca 
atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

§ 3. Celem działalności placówki jest:
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym, 
2) działalność wychowawcza i profilaktyczna,
3) wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
4) rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),
5) współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
6) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką 
i wychowaniem,
7) współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny.

§ 4. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć. 

§ 5. Opiekunkę świetlicy zatrudnia Burmistrz Książa Wlkp. na umowę zlecenie.

§ 6. Do zadań opiekunki należy m.in.:
1) udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,
2) pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,
3) prowadzenie dziennika zajęć,
4) prowadzenie rejestru uczestników,
5) współpraca z rodziną, opiekunami.

§ 7. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
1) pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,
2) zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe,
4) oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe.

§ 8. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci od 7 roku życia oraz młodzież.

§ 9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

§ 10. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunką wypracowują wewnętrzny 
regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

§ 11. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

§ 12. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy 
bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

§ 13. Placówka jest czynna dwa razy w tygodniu przez trzy godziny dziennie. Czas funkcjonowania 
świetlicy określa umowa zlecenia z opiekunką.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN 
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

W MCHACH

§ 1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Mchach jest placówką typu wsparcia dziennego 
o charakterze profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

§ 2. Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca 
atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

§ 3. Celem działalności placówki jest:
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym, 
2) działalność wychowawcza i profilaktyczna,
3) wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
4) rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),
5) współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
6) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką 
i wychowaniem,
7) współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny.

§ 4. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć. 

§ 5. Opiekunkę świetlicy zatrudnia Burmistrz Książa Wlkp. na umowę zlecenie.

§ 6. Do zadań opiekunki należy m.in.:
1) udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,
2) pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,
3) prowadzenie dziennika zajęć,
4) prowadzenie rejestru uczestników,
5) współpraca z rodziną, opiekunami.

§ 7. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
1) pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,
2) zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe,
4) oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe.

§ 8. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci od 7 roku życia oraz młodzież.

§ 9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

§ 10. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunką wypracowują wewnętrzny 
regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

§ 11. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

§ 12. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy 
bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

§ 13. Placówka jest czynna dwa razy w tygodniu przez trzy godziny dziennie. Czas funkcjonowania 
świetlicy określa umowa zlecenia z opiekunką.



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN 
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

WE WŁOŚCIEJEWKACH

§ 1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza we Włościejewkach jest placówką typu wsparcia 
dziennego o charakterze profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą 
w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

§ 2. Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca 
atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

§ 3. Celem działalności placówki jest:
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym, 
2) działalność wychowawcza i profilaktyczna,
3) wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
4) rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),
5) współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
6) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką 
i wychowaniem,
7) współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny.

§ 4. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć. 

§ 5. Opiekunkę świetlicy zatrudnia Burmistrz Książa Wlkp. na umowę zlecenie.

§ 6. Do zadań opiekunki należy m.in.:
1) udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,
2) pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,
3) prowadzenie dziennika zajęć,
4) prowadzenie rejestru uczestników,
5) współpraca z rodziną, opiekunami.

§ 7. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
1) pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,
2) zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe,
4) oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe.

§ 8. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci od 7 roku życia oraz młodzież.

§ 9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

§ 10. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunką wypracowują wewnętrzny 
regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

§ 11. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

§ 12. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy 
bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

§ 13. Placówka jest czynna dwa razy w tygodniu przez trzy godziny dziennie. Czas funkcjonowania 
świetlicy określa umowa zlecenia z opiekunką.



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN 
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

W ZABOROWIE

§ 1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Zaborowie jest placówką typu wsparcia dziennego 
o charakterze profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

§ 2. Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca 
atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

§ 3. Celem działalności placówki jest:
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym, 
2) działalność wychowawcza i profilaktyczna,
3) wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
4) rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),
5) współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
6) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką 
i wychowaniem,
7) współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny.

§ 4. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć. 

§ 5. Opiekunkę świetlicy zatrudnia Burmistrz Książa Wlkp. na umowę zlecenie.

§ 6. Do zadań opiekunki należy m.in.:
1) udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,
2) pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,
3) prowadzenie dziennika zajęć,
4) prowadzenie rejestru uczestników,
5) współpraca z rodziną, opiekunami.

§ 7. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
1) pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,
2) zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe,
4) oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe.

§ 8. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci od 7 roku życia oraz młodzież.

§ 9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

§ 10. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunką wypracowują wewnętrzny 
regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

§ 11. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

§ 12. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy 
bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

§ 13. Placówka jest czynna dwa razy w tygodniu przez trzy godziny dziennie. Czas funkcjonowania 
świetlicy określa umowa zlecenia z opiekunką.



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN 
ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

W KOŁACINIE

§ 1. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Kołacienie jest placówką typu wsparcia dziennego 
o charakterze profilaktycznym specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji 
życiowej, zagrożonej patologią społeczną.

§ 2. Świetlica ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz miejsca 
atrakcyjnego, spokojnego spędzania czasu wolnego w gronie zaufanych przyjaciół.

§ 3. Celem działalności placówki jest:
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie wolnym, 
2) działalność wychowawcza i profilaktyczna,
3) wspieranie w nauce szkolnej, pomoc w odrabianiu prac domowych,
4) rozwój zainteresowań (warsztaty twórcze, zajęcia sportowe),
5) współpraca ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym dziecka,
6) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką 
i wychowaniem,
7) współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny.

§ 4. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w czasie zajęć. 

§ 5. Opiekunkę świetlicy zatrudnia Burmistrz Książa Wlkp. na umowę zlecenie.

§ 6. Do zadań opiekunki należy m.in.:
1) udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,
2) pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,
3) prowadzenie dziennika zajęć,
4) prowadzenie rejestru uczestników,
5) współpraca z rodziną, opiekunami.

§ 7. Placówka prowadzi następujące formy pracy:
1) pomoc w sytuacjach kryzysowych, pomoc w nauce,
2) zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, profilaktyczne,
3) zajęcia rozwijające zainteresowania, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe,
4) oddziaływania środowiskowe: działania integracyjne, imprezy środowiskowe.

§ 8. Uczestnikami zajęć w świetlicy mogą być dzieci od 7 roku życia oraz młodzież.

§ 9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy jest dobrowolne.

§ 10. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy i z opiekunką wypracowują wewnętrzny 
regulamin, który są zobowiązani przestrzegać.

§ 11. Pobyt dzieci i młodzieży w świetlicy jest bezpłatny.

§ 12. Maksymalna liczba uczestników świetlicy uwarunkowana jest lokalowo (względy 
bezpieczeństwa i możliwość realizacji zadań w grupach wiekowych).

§ 13. Placówka jest czynna dwa razy w tygodniu przez trzy godziny dziennie. Czas funkcjonowania 
świetlicy określa umowa zlecenia z opiekunką.


