
Załącznik do Uchwały Nr VIII/62/2015  

Rady Miejskiej w Libiążu 

z dnia 29.06.2015 r.  

 

 

STATUT 

Świetlicy Środowiskowej w Libiążu 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

 § 1.  

1. Świetlica Środowiskowa w Libiążu zwana dalej Świetlicą jest jednostką organizacyjną Gminy 

Libiąż,działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i działa na 

podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 135). 

3. Obszarem działania Świetlicy jest teren Gminy Libiąż. 

4. Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Burmistrz Libiąża. 

5. Pobyt w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny. 

6. Siedziba Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Górniczej 11. 

7. Filia Świetlicy mieści się w Libiążu, przy ul. Oświęcimskiej 79. 

 

II. Cele i zadania 

 

 § 2.  

1. Świetlica jest publiczną placówką obejmującą w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką 

dzienną dzieci z rodzin o niewłaściwej stymulacji środowiskowo-kulturowej zdezorganizowanej 

strukturalnie i funkcjonalnie. 

2. Do Świetlicy są przyjmowane dzieci od 6 roku życia, uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów do ukończenia 16 roku życia, za zgodą ich rodziców lub opiekunów. 

3. Świetlica Środowiskowa funkcjonuje przez okres całego roku kalendarzowego (łącznie z feriami 

i wakacjami) 5 dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin dziennie. 

4. Pod opieką jednego wychowawcy w Świetlicy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej 

niż 15 dzieci. 

5. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Świetlicy oraz wykonywaniu innych 

czynności związanych z realizacją zadań Świetlicy można korzystać z pomocy wolontariuszy. 

6. Świetlica współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi 

i instytucjami, działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. 

 

 § 3.  

Do zadań Świetlicy należy w szczególności: 

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki oraz możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, 

organizacja zabaw i zajęć wspierających ich rozwój psychofizyczny. 

2. Realizacja programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. 

3. Pomoc w nauce i w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych. 

4. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez korygowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych, 

rozwój zainteresowań. 

5. Stała współpraca z rodziną. 

6. Współpraca z placówkami i instytucjami, działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny z 

terenu Powiatu Chrzanowskiego i Gminy Libiąż. 

7. Zapewnienie uczestnikom zajęć posiłku. 

8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć. 



 

III. Organizacja Świetlicy. 

 

 § 4.  

1. Świetlicą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Świetlicy. 

2. Dyrektora Świetlicy zatrudnia i zwalnia Burmistrz Libiąża. Burmistrz Libiąża wykonuje 

pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do Dyrektora Świetlicy. 

3. Dyrektor Świetlicy realizuje cele i zadania Świetlicy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez  Burmistrza. 

4. Świetlica  jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych  w niej pracowników. Dyrektor 

Świetlicy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Świetlicy. 

 

 § 5.  

 Organizację Świetlicy i jej wewnętrzną strukturę określa Regulamin Organizacyjny opracowany 

przez Dyrektora Świetlicy i zatwierdzony przez Burmistrza Libiąża. 

 

 

IV. Gospodarka finansowa 

 

 § 6.  

1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochody i wydatki Świetlicy są objęte budżetem Gminy. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 


