
REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

Klub Młodzieżowy 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Klub Młodzieżowy zwany dalej „Klubem” jest placówką wsparcia dziennego. 

2. Organem założycielskim Klubu jest Zarząd stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek. 

3. Klub działa w oparciu o następujące akty prawne: 

a) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) 

b) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze 

zm.3 ze zm.), 

c)  Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), 

d) Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 

124), 

e) Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.). 

f) Niniejszego Regulaminu. 

4. Klub funkcjonuje w budynku przy ulicy Kosińskiego 19  w Szczecinku. 

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach oznacza to również ustanowionych przez 

Sąd opiekunów prawnych. 

 

 

Cel działalności Klubu Młodzieżowego 

 

§ 2 

Celem działalności Klubu jest udzielanie wsparcia młodzieży wykluczonej lub  zagrożonej 

wykluczeniem społecznym poprzez: 

1. kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

2. organizację czasu wolnego, 

3. tworzenia warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce, 

4. rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

5. realizacji promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, 

6. organizację zajęć z elementami socjoterapii. 

 

 

Organizacja pracy Klubu Młodzieżowego 

 

§ 3 

1. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. 

2. Zajęcia w Klubie mogą być organizowane również w pozostałe dni tygodnia oraz 

w godzinach innych niż wyżej wskazane i dostosowane do potrzeb uczestników zajęć.  

3. Klub zapewnia swym wychowankom zajęcia nieodpłatne. 

4. Do Klubu przyjmuje się młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Osoby niepełnoletnie 

kwalifikowane są do zajęć w Klubie po wyrażeniu zgody rodziców. 

5. Pobyt w Klubie jest dobrowolny. 



6. Liczba wychowanków uczestniczących w zajęciach nie może przekraczać 15 osób 

pozostających pod opieką jednego wychowawcy, a ogólna liczba wychowanków 

zakwalifikowanych do zajęć w Klubie nie może być większa niż 20 osób. 

7. Zajęcia klubowe mogą odbywać się poza pomieszczeniami Klubu. W takim przypadku na 

drzwiach Klubu winna zostać umieszczona informacja „W dniu …………………………  

w godzinach ………….. zajęcia odbywają się w terenie.” 

8. W przypadku całkowitego odwołania zajęć rodzice wychowanków Klubu winni zostać 

powiadomieni o tym fakcie na dwa dni przed planowanym odwołaniem zajęć. Nie dotyczy 

to sytuacji losowych. W każdym jednak przypadku informacja o odwołanych zajęciach 

winna zostać umieszczona na drzwiach Klubu. 

9. Wszelkie zmiany harmonogramu pracy Klubu winny być dokonywane po wcześniejszym 

uzgodnieniu i akceptacji organu prowadzącego. 

10. Funkcjonowaniem Klubu zarządza Kierownik, a zajęcia klubowe organizuje i prowadzi 

wychowawca. 

 

Obowiązki Kierownika i Wychowawcy 

 

§ 4 

1. Do obowiązków kierownika  należy: 

a) sporządzanie planów pracy oraz opracowywanie sprawozdań z pracy Klubu, 

b) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Klubu, 

c) w miarę potrzeb i możliwości sporządzanie wniosków o dotacje na funkcjonowanie 

Klubu,  

d) wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad bieżącym funkcjonowaniem 

Klubu, w tym nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa wychowanków i dbałości 

o mienienie Klubu, 

2. Do obowiązków wychowawcy Klubu należy: 

a) zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowankom w trakcie 

pobytu w Klubie, 

b) podmiotowe podejście do wychowanka z zachowaniem szacunku dla każdego 

uczestnika zajęć klubowych, 

c) organizowanie i przeprowadzanie zajęć wspierających prawidłowy rozwój 

i funkcjonowanie młodzieży objętej oddziaływaniem Klubu, 

d) samokształcenie oraz pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz pracy 

wychowawczej z  młodzieżą, 

e) w miarę potrzeb i możliwości nabywanie nowych umiejętności przydatnych 

na stanowisku pacy wychowawcy, 

f) organizację zajęć zgodnych z przyjętymi planami pracy Klubu, 

g) prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, szkołami, organizacjami 

i instytucjami mającymi wpływ na funkcjonowanie młodzieży w placówce, 

h) zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących młodzieży i ich rodziców, 

i) dbałość o wyposażenie Klubu. 

3. W przypadku  nieszczęśliwego wypadku podczas zajęć z udziałem wychowanka Klubu 

wychowawca zobowiązany jest do: 

a) natychmiastowego zapewnienia poszkodowanemu opieki, 

b) sprowadzenia fachowej pomocy medycznej ( pogotowie ratunkowe, lekarz), 

c) w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

d) niezwłoczne powiadomienie rodziców poszkodowanego, 

e) w miarę potrzeb zawiadomienie innych służb (policja, straż pożarna), 

f) zawiadomienie organu prowadzącego świetlicę, 



g) sporządzenia notatki służbowej opisującej zdarzenie i przekazanie jej Zarządowi 

Funduszu Tratwa Szczecinek. 

 

Wychowankowie – uczestnicy zajęć 

 

§ 5 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

d) zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Klubie i w terenie, 

e) poszanowania jego godności, 

f) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

g) korzystania za zgodą wychowawcy z wyposażenia Klubu zgodnego z jego 

przeznaczeniem, 

h) uczestniczenia za zgodą rodziców w wyjściach i w wycieczkach organizowanych 

przez Klub Młodzieżowy, 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

a) aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach, 

b) współpracy z wychowawcą oraz stosowania się do jego poleceń, 

c) przestrzegania kultury w kontaktach z innymi wychowankami i osobami, 

d) pomagania słabszym, 

e) dbania o sprzęt stanowiący wyposażenie Klubu oraz o ład i porządek, 

f) uczestniczenia w pracach porządkowych w Klubie, 

g) przestrzegania zasad funkcjonowania Klubu, 

h) wykazywania dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

i) nie zagrażania zdrowiu i bezpieczeństwu innych uczestników zajęć, 

j) wychowanek ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za nie stosowanie się do zasad 

obowiązujących w Klubie. 

 

Zasady obowiązujące w Klubie Młodzieżowym. 

 

§ 6 

1. Wychowanka Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

2. Obowiązuje go również bezwzględny zakaz posiadania i używania narkotyków. 

3. W Klubie  obowiązuje zakaz palenia papierosów. 

4. W przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że któryś z wychowanków znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien poprosić tę osobę o opuszczenie Klubu. Jeśli 

osoba ta odmówi - powinien poprosić o interwencję Policji. O zdarzeniu tym winni zostać 

poinformowani rodzice wychowanka i kierownik Klubu. 

5. W Klubie i w miejscach przeprowadzania zajęć obowiązuje zakaz używania słów 

wulgarnych i obraźliwych, 

6. W Klubie  obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej, psychicznej i słownej. 

7. Kierownik Klubu na wniosek wychowawcy ma prawo czasowo zawiesić lub na stałe 

pozbawić  możliwości korzystania z zajęć osobie, która: 

a) pomimo upomnień łamie zasady funkcjonowania Klubu, 

b) nie stosuje się do poleceń wychowawcy, 

c) nie bierze aktywnego udziału w zajęciach, 

d) zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych wychowanków, 

e) dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy. 



O podjętych w tym zakresie decyzjach Kierownik Klubu powiadamia rodziców 

wychowankach oraz organ prowadzący. 

8. Osoby korzystające z Klubu Młodzieżowego winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. 

oraz  przepisów sanitarnych dotyczących higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń. 

 

Dokumentacja 

 

§ 7 

Wychowawca prowadzi dokumentację Klubu, w tym: 

1. dziennik zajęć wraz z listą obecności wychowanków, 

2. ewidencję deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach Klubu, 

3. ramowy plan pracy Klubu, 

4. listy obecności pracowników, 

5. ewidencję korespondencji. 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Szczecinek, dnia 01 grudnia 2014 r. 


