
 

 

REGULAMIN Świetlicy Parafialnej „CORDIS IESU” 

Przy Parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie 

  

 

Świetlica Parafialna „Cordis Iesu” jest placówką prowadzącą 

działalność opiekuńczo - wychowawczą skierowaną do dzieci w wieku 7-15 lat, którym rodzice 

nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki 

własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto 

łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zaburzeń zachowania. 

 

Placówka stawia sobie za zadanie zaszczepienie dzieciom zasad moralności chrześcijańskiej, 

a także wytworzenie wspólnoty dającej poczucie bezpieczeństwa. 

 

Założeniem inicjatorów powołania placówki jest pomoc w wychowaniu dzieci 

niezamożnym rodzinom. 

 

Świetlica działa w oparciu o środki finansowe pozyskiwane przez Parafię Chrystusa Króla 

w Hołdunowie, otrzymywane dotacje, wsparcie sponsorów i pracę wolontariuszy. 

  

CZAS PRACY PLACÓWKI 

 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00. 

  

UCZESTNICY 

 

Placówka zajmuje się dziećmi w wieku 7 - 15 lat zamieszkałymi lub uczącymi się na terenie parafii 

Chrystusa Króla w Hołdunowie, których rodzice wyrazili na piśmie zgodę na uczęszczanie do 

świetlicy. 

  

PRAWA UCZESTNIKA 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Przebywania w świetlicy w godzinach jej otwarcia. 

2. Spożywania podwieczorku. 



3. Odrabiania lekcji i korzystania w tym zakresie z pomocy wychowawców. 

4. Korzystania z zabawek, sprzętu sportowego, gier i książek znajdujących się w świetlicy. 

5. Wyjazdu na ferie i wakacje organizowane przez świetlicę. 

6. Udziału w imprezach i wycieczkach. 

7. Otrzymywania nagród za wzorowe zachowanie, osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach. 

  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

Uczestnik jest zobowiązany do: 

1. Udziału we Mszy Świętej i nabożeństwach w niedziele i święta oraz inne dni wyznaczone dla 

dzieci z parafii. 

Msza Święta szkolna – CZWARTKI godzina 17:30 

2. Okazywania szacunku wychowawcom, osobom starszym oraz koleżankom i kolegom. 

3. Brania udziału w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. 

4. Dbania o wygląd świetlicy, wyposażenie, utrzymywania porządku i czystości w świetlicy i jej 

otoczeniu. 

5. Pomagania wychowawcom, koleżankom i kolegom. 

6. Naprawienia szkody wyrządzonej umyślnie w pomieszczeniach świetlicowych i sprzęcie. 

  

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOWI 

1. Przychodzenia do świetlicy bez wiedzy i zgody rodziców. 

2. Przynoszenia ze sobą większej ilości pieniędzy i przedmiotów wartościowych (świetlica za 

w/w przedmioty nie odpowiada). 

3. Przynoszenia do świetlicy przedmiotów niebezpiecznych (ostrych narzędzi, petard itp.). 

4. Opuszczania świetlicy w godzinach jej otwarcia bez zgody i wiedzy wychowawcy. 

5. Obsługiwania samodzielnie sprzęt RTV. 

6. Niszczenia pomieszczeń i wyposażenia świetlicy. 

7. Zabierania do domu książek, zabawek, gier, płyt DVD i innych przedmiotów będących na 

wyposażeniu świetlicy lub stanowiących własność innych osób. 

8. Obrażania wychowawców oraz koleżanek i kolegów. 

9. Bicia, plucia, przezywania oraz traktowania dzieci przebywających w świetlicy w inny 

niewłaściwy sposób. 

10. Używania brzydkich słów. 

11. Palenia papierosów w tym e-papierosów, picia alkoholu, stosowania jakichkolwiek innych 

używek. 

  



KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU 

1.     Pozbawienie nagród i możliwości uczestniczenia w niektórych zajęciach. 

2.     Zawieszenie w uczęszczaniu do świetlicy. 

3.     Wykluczenie ze świetlicy. 

Świetlica działa od poniedziałku do piątku od 16.00 do 19.00. 

• Czas od 16.00 do 17.00 przewidziany jest na odrabianie lekcji pod okiem wykwalifikowanej 

kadry. 

• Następnie od 16.oo do 18.30 odbywają się każdego dnia różne zajęcia, m.in. muzyczne, 

taneczne, plastyczne, informatyczne, sportowe, szachowe. 

• Od 16.30 do 19.00 jest podwieczorek. Podawany w formie szwedzkiego stołu, gdzie dzieci 

mają różnorodność w przygotowaniu sobie posiłku. 

Załączniki do regulaminu: 

Nr 1. DEKLARACJA ZAPISU 

Nr 2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 


