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UCHWAŁA NR XLV/.../2022 

RADY GMINY W OBRAZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania statutu Świetlicy środowiskowej w Obrazowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 18 ust. 2, art. 18c, ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), 
art. 12 ust.1 pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1634 z późn. zm.)  Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Świetlicy środowiskowej w Obrazowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29.06.2020 r. w sprawie 
utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Obrazowie oraz nadania jej statutu oraz Uchwała Nr XLIII/273/2022 Rady Gminy w Obrazowie 
z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian w statucie świetlicy środowiskowej w Obrazowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XLV/…/2022 

Rady Gminy w Obrazowie 

z dnia 24 października 2022 r. 

 

 

STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OBRAZOWIE 
 

Rozdział  1.  

Postanowienia ogólne 

 

§  1. 

1.  Świetlica środowiskowa zwana dalej "Świetlicą" działa jako placówka wsparcia dziennego 

prowadzona w formie opiekuńczo-wychowawczej. 

2.  Świetlica środowiskowa działa w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Obrazowie. 

3.  Siedziba Świetlicy mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121. 

4.  Świetlica działa w budynku Szkoły Podstawowej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 118. 

5.  Obszarem działania Świetlicy środowiskowej jest obszar Gminy Obrazów. 

6.  Świetlica nosi nazwę: „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”, 

 

§  2. 

  Świetlica działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy, 

5) niniejszego Statutu. 

 

Rozdział  2.  

Cele i zadania 

 

§  3. 

1.  Głównym celem pracy realizowanej w Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju 

oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, 

emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin 

ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2.  Świetlica realizuje następujące zadania: 

1) pomoc w nauce, 

2) organizację czasu wolnego, 

3) zabawę i zajęcia sportowe, 

4) rozwój zainteresowań, 

5) terapię psychologiczną, prawną, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 44C2EB3E-A430-4EAF-BF9D-8BD522CA115C. Projekt Strona 1



 

6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

7) prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia, 

8) prowadzenie zajęć artystycznych, 

9) uczenie nawiązywania poszanowania i podtrzymywania związków emocjonalnych dziecka z 

rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub 

zatrudnionymi w placówce. 

10) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych. 

11) uczenie poszanowania i podtrzymywania tradycji, ciągłości kulturowej. 

12) przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz 

uczenie samodzielności w życiu. 

3.  Świetlica współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi 

podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

4. Świetlica może prowadzić w szczególności zajęcia otwarte, organizować wycieczki, imprezy 

środowiskowe i integracyjne.  

5.  Świetlica realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw 

oraz zachowaniem zasady poufności. 

 

Rozdział  3.  

Zasady działania i organizacja 

 

§  4. 

1.  Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik 

Świetlicy środowiskowej w Obrazowie. 

2.  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie wykonuje czynności pracodawcy w stosunku 

do Kierownika oraz pracowników zatrudnionych w Świetlicy. 

3.  Kierownik OPS w Obrazowie wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Świetlicy 

w formie zarządzeń, poleceń. 

4.  Organizację pracy Świetlicy określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy opracowany przez 

Kierownika Świetlicy środowiskowej w Obrazowie zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrazowie. 

 

§  5. 

1. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny. 

2. Przyjęcie dzieci do świetlicy środowiskowej następuje na wniosek: 
1)  rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.  

2) na wniosek pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pedagoga szkolnego,   nauczyciela.  

3) przedstawicieli innych instytucji, jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają na to zgodę.  

3. Pierwszeństwo do świetlicy mają dzieci pochodzące:  

1)  z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,  

2)  z rodzin wielodzietnych,  

3) z rodzin, gdzie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 
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Rozdział  4.  

Gospodarka finansowa 

 

§  6. 

Świetlica środowiskowa w Obrazowie jest finansowana ze środków własnych gminy oraz innych środków 

pozyskanych zgodnie z przepisami prawa. Obsługę księgowo-finansową Świetlicy prowadzi Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Obrazowie. 

 

Rozdział  5.  

Przepisy końcowe 

 

§  7. 

1.  Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy. 
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