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S T A T U T 

Świetlicy Środowiskowej  „Tratwa” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 
1. Świetlica środowiskowa „Tratwa” zwana dalej „ Świetlicą” jest placówką wsparcia 

dziennego o charakterze opiekuńczym. 

2. Organem prowadzącym  świetlicę jest Zarząd stowarzyszenia Fundusz Tratwa 

Szczecinek. 

3. Świetlica  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 z późn. zm.) 

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

182 z późn. zm.), 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), 

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

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

e) Niniejszego Statutu. 

4. Świetlica  funkcjonuje w budynku przy ulicy Wiejskiej 4  w Szczecinku. 

5. Liczba miejsc w świetlicy wynosi 25. 

 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania. 

§2. 

1. Podstawowe cele realizowane w świetlicy środowiskowej „Tratwa” to: 

a) organizacja czasu wolnego dzieci, 

b) rozwój zainteresowań dzieci  uczestników zajęć, 

c) przeciwdziałanie wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu dzieci ze 

środowisk zaniedbanych, 

d) edukacja w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. 

e) wsparcie w wywiązywaniu się dzieci z obowiązku szkolnego, 

f) organizacja wypoczynku zimowego i letniego, 

g) organizacja dożywiania dzieci. 

2. Do zadań Świetlicy należy: 

a) organizacja czasu wolnego po zajęciach szkolnych, 

b) wspieranie edukacji uczestników zajęć, 

c) organizowanie zajęć rekreacyjnych i rozwój zainteresowań, 

d) organizowanie zajęć z elementami socjoterapii, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. 

f) współpraca z rodzicami, szkołą , organizacjami i instytucjami w zakresie 

funkcjonowania osobistego i społecznego dzieci. 

g) organizacja wypoczynku zimowego i letniego, 

h) dostarczenie dzieciom jednego posiłku dziennie ( II śniadanie lub 

podwieczorek) 



 

 

Rozdział III 

Struktura i personel. 

§3. 

1. Szczegóły funkcjonowania Świetlicy ustala Zarząd Funduszu Tratwa Szczecinek w 

Regulaminie Organizacyjnym Świetlicy Środowiskowej „Tratwa”. 

2. Personel Świetlicy stanowią Kierownik  pełniący również funkcję wychowawcy oraz 

wychowawca organizujący i prowadzący zajęcia świetlicowe. 

3. W Świetlicy można zatrudnić również innych specjalistów( psychologa, 

socjoterapeutę, doradcę zawodowego) w zależności od realizowanych programów i 

potrzeb dzieci uczestników zajęć. 

4. Personel zatrudnia i zwalnia Zarząd Funduszu Tratwa Szczecinek. 

5. Kierownik i wychowawca  winni posiadać wykształcenie zgodne z wymogami 

zawartymi w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

6. Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy, 

7. W Świetlicy może działać wolontariat wspierający funkcjonowanie placówki. 

 

Rozdział IV 

Wychowankowie. 

§4. 

 

1.W zajęciach Świetlicy mogą uczestniczyć mieszkańcy Szczecinka w wieku od 7 do 13 lat 

2.Prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy 

Środowiskowej „Tratwa” 

3. Świetlica jest miejscem wsparcia dzieci, dla których: 

    a) z różnorodnych przyczyn ulica jest głównym środowiskiem wychowawczym, 

    b) rodzina nie jest miejscem właściwego rozwoju i bezpiecznego pobytu, 

    c) konieczne jest zastosowanie specjalistycznych form pracy wychowawczej. 

4. Do uczestnictwa w zajęciach Świetlicy kwalifikuje Kierownik na wniosek pracownika 

socjalnego, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego, rodzica lub opiekuna prawnego oraz 

samego zainteresowanego. 

5. Uczestnictwo w zajęciach Świetlicy jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

                                

Rozdział V 

Postanowienia końcowe. 

 

                                                                       § 5. 

1. Statut wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2018 r.   

 

          

 

 

 


