
 

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ ŚWIETLICY „DZIEŃDOBEREK” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek”, zwana dalej świetlicą, mieści się w lokalu przy ul. 

Kuśnierskiej 6, w Szczecinie, w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym 

„Dzieńdoberek”. 

2. Świetlica powstała z myślą o zapewnieniu opieki popołudniowej i weekendowej dla dzieci  

przybyłych z Ukrainy, w wieku od 3 do 10 lat.  

3. Do świetlicy obowiązują zapisy. Przyjęcie dziecka, następuję na podstawie przedłożenia przez 

Rodzica lub Opiekuna prawnego dokumentacji  tj. „Karta dziecka” oraz „Karta zdrowia 

dziecka”.  

4. Zadania w świetlicy są realizowane w oparciu o zaplanowany przez opiekunów plan dnia. 

5. Opiekunami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy oraz wolontariusze. 

6. Każdy dziecko przebywające czasowo w świetlicy oraz jest zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 

§ 2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 

1. Zapewnienie dzieciom przybyłym z Ukrainy (w wieku 3-10 lat) zorganizowanej opieki w w/w 

godzinach. 

2. Stworzenie warunków dla dzieci do nauki własnej, integracji, swobodnej zabawy, odpoczynku, 

organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na 

powietrzu, mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego o rozwijanie 

zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu  

w świetlicy, wspieranie twórczego myślenia. 

3. Dbanie o poprawne relacje między dziećmi. Pomoc w nabywaniu umiejętności 

komunikacyjnych, nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

4. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

 zajęć specjalistycznych; 

 zajęć wg indywidualnych zainteresowań dzieci; 

 zajęć utrwalających wiedzę; 

 gier i zabaw rozwijających; 

 zajęć plastycznych i technicznych; 

 pomoc w nauce;  

 zajęć sportowych; 

 i innych wg wskazań opiekunów. 

§ 3. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY 

1. Świetlica mieści się w lokalu przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie, w Niepublicznym 

Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Dzieńdoberek”. Otwarta jest w godzinach: 

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 20:00 

 w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 15:00 

 



 

2. W ramach pobytu na świetlicy, dzieci mają zapewniony catering: 

 od poniedziałku do piątku w formie drobnego poczęstunku z napojami 

 w soboty i niedziele w formie śniadań i obiadów 

3. Świetlica działa wyłącznie w dni robocze i niedziele, o ile nie są to dni świąteczne (ustawowo 

przyjęte święta państwowe). 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka osobiście lub 

przez osoby upoważnione. W przypadku nagłego zdarzenia powodującego opóźnienie odbioru 

dziecka, rodzic (opiekun prawny) powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela - 

wychowawcę świetlicy do godziny 19:00 (w tygodniu) lub do 14:00  (w weekendy). Trzykrotne 

nieprzestrzeganie punktualności, może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy. 

5. Opiekun każdemu dziecku, przed wejściem do świetlicy będzie mierzył temperaturę ciała oraz 

przynajmniej raz w danym dniu pobytu. 

6. Zapisy do świetlicy są prowadzone na podstawie „Karty Dziecka” oraz „Karty Zdrowia Dziecka”, 

wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych, kierowanej do koordynatora 

Międzynarodowej Świetlicy „Dzieńdoberek” (Kamila Michałko 508 114 038, mail 

pomoc@synergiaszczecin.pl) 

7. Zawarte w Kartach informacje, stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą 

zapewnieniu mu bezpieczeństwa. Kwalifikacji i przyjmowania dziecka dokonuje koordynator. 

8. Liczba dzieci w jednej grupie świetlicowej liczy 20 osób. 

9. Do świetlicy może uczęszczać dziecko wyłącznie bez objawów chorobowych typu choroby 

zakaźne, choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

10. Dzieci mogą być przyprowadzane do świetlicy i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących choroby zakaźne, infekcję dróg oddechowych itp. 

11.  Jeżeli opiekun świetlicy zaobserwuje u ucznia dziecka mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadomi 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze świetlicy.  

12.  W przypadku zachowań destrukcyjnych, autoagresywnych, agresywnych dziecka, istnieje 

możliwość wypowiedzenia pobytu dziecka w świetlicy. 

13.  Istnieje możliwość skrócenia czasu pracy świetlicy, o czym rodzic/ opiekun prawny dziecka 

zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany. 

14.  Okres uczęszczania do świetlicy przez dziecko wynosi 1 miesiąc, z możliwością jego 

wydłużenia, na podstawie konsultacji z koordynatorem, który wyrazi zgodę na kontynuację 

opieki nad dzieckiem. 

15.  Świetlica będzie działać do 31.05.2022 r. 
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РЕГЛАМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ СВІТЛИЦІ “ДЕНЬДОБЕРЕК” 

 
1 Основні постанови 

 
1. Міжнародна світлиця “Деньдоберек”, далі названа світлицею, міститься за 

адресою  м. Щецін вул, Кушнерська 6, в приватному терапевтичному 
дошкільному закладі “Деньдоберек” 

2. Світлиця була утворена для надання опіки в день та у вихідні дні для дітей, які 
прибули з УкраЇни, у віці від 3 років до 10 років 

3. До світлиці потрібен попередній запис. Прийняття дитини можливо при наданні 
необхідних документів, таких як, “Карта дитини” та “Карта здоров'я дитини” 

4. План світлиці реалізується згідно з планом опікуна дня. 
5. Опікунами світлиці є вчителі — вихователі а також волонтарі. 
6. Кожна дитина, яка перебуває у світлиці зобов'язана дотримуватися регламенту 

світлиці 
2. Цілі та завдання світлиці 

 
1. Забезпечення дітям, прибулим з України (у віці  від 3 років до 10 років) опіки у 

вище вказаних годинах 
2. Надання умов для дітей для самостійної науки,інтеграції, вільної забави, 

відпочинку, організації різних ігор та інших форм фізичного розвитку в 
приміщенні та на подвір'ї, які будуть мати ціль правильного фізичного розвитоку 
а також розвиток інших зацікавлень, стимулювання до креативного 
проводження часу під час побуту у свіслиці, розвивання творчого мислення. 

3. Піклування про правильні відносини між дітьми. Допомога в утворені 
правильних відносин з колегами однолітками 

4. Завдання, цілі світлиці будуть надані у наступній формі: 
• зайняття спеціалістичні 
• зайняття згідні з зацікавленнями дітей 
• зайняття які допомагають запам'ятати інформацію 
• ігри, забави які стимулюють розток дитини 
• зайняття з малювання а також технічні 
• допомога у науці 
• зайняття спортом 
• та інші згідні з планом упікунів 

 
3. організація праці світлиці 

 
1. Міжнародна світлиця “Деньдоберек”  міститься за адресою м. Щецін вул, 

Кушнерська 6, відкрита в годинах: 
• від понедіка до п'ятниці від 17:00 до 20:00 

• в суботу та неділю від 9:00 до 15:00 
 



 

2.   під час перебування дітей у світлиці діти мають запевнене харчування: 
• від понеділка до п'ятниці невеликий почастунок з напоями 
• в суботу та неділю сніданки та обіди 

 
3. Світлиця відкрита виключно в робочі дні та неділю , з виключенням святкових днів 
4. Батьки або опікуни зобов'язані пунктуально забирати дітей особисто або 

уповноваженними особами. У випадку як що опікун або батьки не мають 
можливості забрати дитину вчасно треба зателефонувати та попередити вчителя 
або вихователя світлиці, що запізнення до години 19:00 (у тижні) або до 14:00 у 
суботу та неділю. Як що 3 рази поспіль не буде дотримане це правило, дитина може 
бути виключена з зайннять у світлиці. 

5. Опікун перед входом до світлиці буде міряти температуру тіла а також хоча б раз під 
час зайннять протягом дня 

6. запис дитини до світлиці буде проводитися на підставі “Карти Дитини” а також 
“Карти здоров'я дитини”, які треба буде заповнити батьками/опікунами, та 
відповідно написани до координатора світлиці “Деньдоберек”  (Каміла Михалко 508 
114 038, мейл pomoc@synegiaszczecin.pl) 

7. інформація, яка буде в Картах, надає правну підставу прийняти дитини до світлиці а 
також надати їй безпеку під час зайнять. Кваліфікує та приймає дитину координатор 

8. Кількість дітей в одній групі у світлиці нараховує 20 осіб 
9. До світлиці можуть приходити діти виключно без ознак хороби, таких які можуть 

нагадувати інфекціі дихальних шляхів а також коли рідні, які проживають з дітьми не 
мають карантину або ізоляції 

10. Опікуни та батьки, які приводять дітей до світлиці також не можуть мати жодної 
інфекції дихальних шляхів 

11. як що опікун світлиці помітить у дитини об'яви інфекції а саме високу температуру, 
кашель, відразу повідомить батьків/опікунів дитини що б відразу забрали дитину до 
дому 

12. у випадку поганої поведінки дитини у світлиці типу знищення майна, агресія, то що 
дитина буде виписана зі світлиці 

13. Є можливість зміни часу праці світлиці, про що батьки/опікуни будуть повідомлені 
заздалегідь 

14. Період часу яких дитина може приходити до світлиці це 1 місяць, можна буде 
продовжити перебування на підставі консультації з координатором , який може 
погодитися на подальшу опіку 

15. Світлиця буде відкрита від 31.05.2022 
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