
2) prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

3) udziela indywidualnej pomocy pedagogicznej w sytuacjach konfliktowych, kryzysach rodzinnych
i szkolnych;

4) udziela pomocy dydaktycznej, pomaga w wyrównywaniu deficytów i opóźnień w nauce;

5) prowadzi stałą pracę z rodziną dziecka;

6) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

§ 5. Do zadań Świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:

l) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych;

2) objęcie opieką dzieci z zaburzeniami zachowania tzw. "trudne", z niepowodzeniami szkolnymi
z rodzin dysfunkcyjnych;

3) wdrażanie do pracy umysłowej, udzielanie pomocy w nauce, w przygotowaniu zadań domowych;

4) kształtowanie właściwej postawy moralnej i właściwych cech charakteru;

5) rozwijanie i precyzowanie u wychowanków zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

6) naukę i rozwijanie samodzielności i samoobsługi, wpajanie nawyków higienicznych;

7) przygotowanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności korzystania
z dóbr kultury;

8) przygotowanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności korzystania
z dóbr kultury;

9) prowadzenie zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, terapeutycznych, pomocy pedagogicznej
i psychologicznej.

§ 6. Realizując swoje zadania Świetlica współpracuje z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie, Policją, sądem, szkołami, samorządem lokalnym, kościołem i innymi organizacjami.

Rozdział 3.
Organizacja Świetlicy

§ 7. I. Świetlicą kieruje dyrektor, zatrudniany przez Prezydenta.

2. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego statutu podejmuje
samodzielne decyzje z zachowaniem kompetencji innych organów i ponosi odpowiedzialność za wyniki
pracy Świetlicy a także za ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

3. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 8. l. Świetlica dysponuje miejscami dla ]20 wychowanków.

2. Do Świetlicy są przyjmowane dzieci od 5 roku życia, wychowankowie przedszkola, uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum do ukończenia 16 roku życia, zapisane przez ich rodziców lub
opiekunów.

3. Praca z wychowankami odbywa się podczas zajęć indywidualnych, zajęć specjalistycznych,
w grupach zadaniowych oraz w zespołach zainteresowań.

§ 9. 1. Organizację, zadania oraz strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny.

2. Regulamin opracowuje dyrektor w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa, zgodnie z zasadami
określonymi odrębnymi przepisami.
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