Regulamin świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Urzucie

Postanowienia ogólne
1. Świetlica, z siedzibą w Urzucie przy Alei Katowickiej 360, jest placówką Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury.
2. Lokal w którym działa świetlica użyczony jest przez Urząd Gminy w Nadarzynie.
3. Świetlicą administruje dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
4. Świetlica funkcjonuje wg określonego harmonogramu pracy.
Cele i zadania świetlicy
1. Wszystkie działania inicjowane w świetlicy mają na celu upowszechnianie kultury
w każdym jej wymiarze.
2. Świetlica służy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy Nadarzyn.
3. W świetlicy organizowane są zajęcia, imprezy okolicznościowe i uroczystości.
4. Do zadań świetlicy należy:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań
- stworzenie warunków do uczestnictwa w działaniach kulturalnych
- inicjowanie wydarzeń, imprez, konkursów, zajęć
- odpowiadanie na kulturalne potrzeby mieszkańców
Organizacja pracy świetlicy
1. Osoby korzystające z oferty świetlicy mają prawo do:
- uczestnictwa w zajęciach zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami
- korzystania ze sprzętów oraz materiałów edukacyjnych znajdujących się w świetlicy
- życzliwego traktowania
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami
kultury i dbałości o język polski.
2. Osoby korzystające z oferty świetlicy są zobowiązanie do:
- przestrzegania regulaminu świetlicy (przebywania na terenie świetlicy jest równoznaczne
z akceptowaniem postanowień regulaminu)
- dbania o porządek w świetlicy oraz wokół budynku
- kulturalnego zachowania
- szanowania osób przebywających w świetlicy
- przestrzegania zasad współżycia społecznego (nie hałasowania oraz nie używania słów
powszechnie uznanych za obelżywe)
- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości na terenie budynku instruktorowi świetlicy
- stosowania się do zaleceń i uwag instruktora świetlicy, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad BHP.
3. Świetlica nie jest miejscem pełniącym rolę placówki opiekuńczo-wychowawczej.
4. Dzieci do lat 7. mogą przebywać w świetlicy wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna.
5. Instruktor zatrudniony w świetlicy nie jest upoważniony do opiekowania się dziećmi do 7
roku życia pozostawionymi w świetlicy bez opieki prawnych opiekunów.

6. Instruktor NOK ma obowiązek odmówienia prawnym opiekunom dziecka proszącym
o pozwolenie na pozostawienia dziecka do lat 7 bez opieki na terenie świetlicy.
7. Instruktor zatrudniony w świetlicy nie jest opiekunem uprawnionym do sprawowania opieki
i nadzoru nad osobami, które ze względu na stan psychiczny nie są w stanie kierować swoimi
działaniami. Przebywanie takich osób na terenie świetlicy odbywa się na odpowiedzialność
prawnych opiekunów tych osób.
8. Osoby przebywające w świetlicy oraz na terenie wokół świetlicy powinny przestrzegać uwag
oraz poleceń instruktora zatrudnionego w NOK w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa.
9. Jeżeli ilość osób przebywających w świetlicy uniemożliwiać będzie zapewnienie należytego
bezpieczeństwa, instruktor NOK uprawniony jest do odmowy wstępu kolejnym osobom.
W przypadku osób niepełnoletnich, liczba osób przebywających jednorazowo w świetlicy nie
może przekroczyć 15 osób.
10. Osobom przebywającym na terenie świetlicy zabrania się:
- przebywania na jej terenie pod wpływem substancji psychoaktywnych lub używek
- spożywania alkoholu, używania substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu (w tym
papierosów elektronicznych)
- przywłaszczania mienia będącego wyposażaniem świetlicy oraz wynoszenia go poza teren
świetlicy
9. Obowiązuje bezwzględny nakaz ustalania zmiany czasu pracy świetlicy z dyrektorem NOK.
10. Za porządek oraz stan obiektu odpowiada instruktor świetlicy.
Postanowienia końcowe
1. Za wyrządzone szkody wynikające z własnej winy odpowiada i ponosi koszty sprawca
zdarzenia. W przypadku osoby niepełnoletniej za szkody odpowiada prawny opiekun.
2. W przypadku notorycznego łamania zasad porządku i współpracy, może być wprowadzony
zakaz wstępu do świetlicy na zasadach określonych przez instruktora świetlicy lub Dyrektora
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
3. Osoby przebywające na terenie świetlicy są zobowiązane do przestrzegania przepisów bhp,
ppoż, sanitarnych oraz przepisów dotyczących porządku publicznego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2015r.

Podstawa prawna: art. 106 kodeksu wykroczeń, art. 427 kodeksu cywilnego

