
REGULAMIN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  NA TERENIE GMINY IWANOWICE  

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska 
lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi 
oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. 

2. Ze świetlicy korzystać mogą mieszkańcy wsi oraz inne osoby po 
wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem świetlicy. 

3.  Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do 
stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

4.  Cele działania świetlicy wiejskiej:  

1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup 
wiekowych społeczności wiejskiej; 

2) organizowanie zajęć opiekuńczych i kulturalnych dla dzieci i 
młodzieży; 

3) promowanie sportu i podejmowanie działań rekreacyjnych;  

4) organizacja imprez dla mieszkańców wsi ( festynów, uroczystości);  

5) stała współpraca z radą sołecką oraz organizacjami i środowiskami 
lokalnymi swojego sołectwa; 

6) współuczestniczenie w realizacji projektów prowadzonych przez 
Gminę Iwanowice; 

7) promocja wsi i gminy.  

II. ZARZĄDZANIE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ 

§ 2 



1.  Zarządcą świetlicy wiejskiej jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach. 

2.  Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest opiekun świetlicy, działający na 
podstawie pisemnej umowy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach. 

3.  Do obowiązków opiekuna świetlicy należy: 

 1) utrzymywanie stałego kontaktu z Gminnym Centrum Kultury I 
Bibliotek w Iwanowicach w sprawach prawidłowego funkcjonowania 
świetlicy wiejskiej; 

2) współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami 
społecznymi w zakresie dotyczącym sfery działania świetlicy; 

3) przygotowanie świetlicy do prowadzenia zajęć; 

4) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu;  

5) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz 
przyległym terenie;  

6) udostępnianie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, na zebrania, spotkania wiejskie oraz imprezy i 
uroczystości okolicznościowe; 

7) współorganizowanie imprez środowiskowych; 

8) zgłaszanie usterek, awarii, potrzeb świetlicy (opał, środki 
czystości, inne).  

6. Opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za 
powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie 
świetlicy. 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

§ 3 

                        Korzystanie ze świetlicy wiejskiej jest bezpłatne. 



§ 4 

1. Użytkownicy i uczestnicy zajęć organizowanych w świetlicy wiejskiej 
zobowiązani są do przestrzegania następujących regulaminów:  

2.  Regulaminu uczestnika – w brzmieniu podanym poniżej. 

                                                 REGULAMIN UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna 
świetlicy, instruktorów oraz innych uczestników zajęć.  

2. Zabrania się przychodzenia do świetlicy osobom nietrzeźwym lub pod 
wpływem środków odurzających, jak również spożywania wyżej 
wymienionych używek oraz palenia papierosów na jej terenie.  

3.  Mienie należące do świetlicy (np. sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, 
meble i inne) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani 
wynoszone poza teren świetlicy. 

4. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do 
świetlicy w przypadku, gdy: 

 1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec 
opiekuna świetlicy, instruktora, innego użytkownika lub uczestnika 
zajęć;  

2) uczestnik swoim zachowaniem dezorganizuje pracę instruktora i 
(lub) innych uczestników zajęć; 

 3) zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego 
alkoholu bądź środków odurzających;  

  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 



1. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. 
i tych dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.  

2. Skargi i wnioski w sprawie działalności świetlicy wiejskiej należy składać 
do Gminnego  Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.


