
Załącznik do Zarządzenia nr 4.2022 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Świlczy z dnia 14.01.2022roku 

w sprawie  zmiany  Regulaminu Uczestnictwa 

w zajęciach w Środowiskowej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej w Świlczy 

 

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W ZAJĘCIACH W  ŚRODOWISKOWEJ 

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W ŚWILCZY 

§1. 

 

1.Działania Środowiskowej Świetlicy  Socjoterapeutycznej w Świlczy  prowadzone są w 

oparciu o niniejszy regulamin oraz dokument pt. „Regulamin Organizacyjny Środowiskowej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” (dokumenty dostępne na stronach internetowych 

oraz w siedzibie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej i Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Świlczy). 

2.Do Środowiskowej Świetlicy  Socjoterapeutycznej w Świlczy  przyjmowani są uczestnicy 

zamieszkujący w miejscowości Świlcza, województwo podkarpackie, w wieku od 7  

( rozpoczęty rok życia)  do 14 lat ( nie ukończony wiek życia), wymagający wsparcia 

socjoterapeutycznego, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej w Świlczy. 

§2. 

 

1.W pierwszej kolejności przyjmowani są uczestnicy zamieszkujący w miejscowości Świlcza  

i uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Świlczy, pochodzący z rodzin wielodzietnych oraz 

dzieci  posiadające orzeczenie lub opinię specjalistyczną.   

 2.O kolejności wpisu na listę uczestników  decyduje ilość zdobytych przez kandydata punktów 

przy ocenie formalnej. 

§3. 

Uczestników przyjmuje się : 

a) na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna prawnego 

b) na wiosek sądu 

 



§4. 

 

1.Warunkiem przyjęcia uczestnika do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionego  

oświadczenie kandydata/ kandydatki o spełnieniu kryteriów formalnych przyjęcia do placówki, 

które stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa. 

2.Oświadczenie kandydata dostępne jest u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy , w zakładce : Środowiskowa Świetlica  

Socjoterapeutyczna w Świlczy.  

§5. 

 

Wypełnione oświadczenie  należy złożyć w siedzibie Środowiskowej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej  w Świlczy.  

§6. 

1.Dodatkowo do oświadczenia należy dołączyć: 

-zgodę na wykorzystanie wizerunku, która stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

Uczestnictwa. 

2.Po zakwalifikowaniu uczestnika, rodzic dostarczy do placówki przed  pierwszym dniem 

wsparcia :  

-kartę zgłoszenia uczestnika, która stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa;  

-zgodę rodzica / opiekuna prawnego na przewóz uczestnika, która stanowi Załącznik Nr 4 do 

Regulaminu Uczestnictwa;  

-zgodę  na wybieranie dziecka przez osobę trzecią,  która stanowi Załącznik Nr 5 do 

Regulaminu Uczestnictwa. 

§7. 

 

1. Do świetlicy  przyjmowani są uczestnicy na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej, w 

skład której wchodzą: dyrektor GOPS, kierownik  świetlicy,  wychowawca świetlicy (Karta 



oceny formalnej kandydata/ ki do udziału w zajęciach stanowiąca załącznik Nr 6 do 

Regulaminu Uczestnictwa) . 

2.Z posiedzenia tej komisji sporządza się protokół po przeprowadzeniu procedury 

rekrutacyjnej oraz imienną listę uczestników przyjętych do świetlicy.  

3.O przyjęciu uczestnika do świetlicy rodzic zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie 

lub pisemnie przez wychowawcę świetlicy. 

§8. 

 

 Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 30 uczestników. Pozostałe osoby będą  na 

liście rezerwowej. Rekrutacja dokonywana jest w systemie ciągłym. 

§9. 

Aktualizacja listy uczestników będzie dokonywana po : 

 - złożeniu rezygnacji przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika; 

- skreśleniu z listy uczestnika , który nie uczestniczył w zajęciach 30 kolejnych dni 

kalendarzowych ;  

-skreśleniu z listy uczestnika, który rażąco naruszył obowiązujące procedury świetlicy.  

§10. 

 

Wpisywanie na listę rezerwową  uczestników zajęć świetlicowych będzie dokonywane według  

kolejności zgłoszeń oraz ilości zdobytych punktów przez kandydata/tkę przy ocenie formalnej.  

 

§ 11. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


