Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Radomsku
Nr 42/2017 r. z dnia 24 listopada 2017

Regulamin organizacji pracy
Placówek Wsparcia Dziennego w Radomsku

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Regulamin organizacyjny Placówek Wsparcia Dziennego, zwany dalej
regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania świetlic wchodzących
w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomsku.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1) Dyrektorze – należy rozumieć
Społecznej w Radomsku.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

2) Ośrodku – należy
w Radomsku.

Miejski

rozumieć

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

3) Kierowniku – należy rozumieć Kierownika Działu Pracy środowiskowej
i Wolontariatu.
4) Pracownikach – należy rozumieć wychowawców i pracowników Placówek
Wsparcia Dziennego zatrudnionych przez MOPS w Radomsku.
5) Uczestnik – osoby do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie
miasta Radomsko lub uczące się w placówkach na terenie miasta
Radomsko.
6) Placówki – Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie świetlic,
w tym:
a) Świetlica Nr 1 ul. M. Konopnickiej 4;
b) Świetlica Nr 2 ul. Kościuszki 12a;

c) Świetlica Nr 3 ul. Brzeźnicka 149;
d) Świetlica Nr 4 ul. Narutowicza 155;
e) Świetlica Nr 5 ul. Reja 81;
f) Świetlica Nr 6 ul. Strażacka 13.

§ 3.
1. Placówki Wsparcia Dziennego są komórkami organizacyjnymi wchodzącymi
w strukturę organizacyjną Ośrodka.
2. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.
3. Siedzibami Placówek są pomieszczenia znajdujące się w Radomsku przy
ulicach:
a) Nr 1 ul. M. Konopnickiej 4;
b) Nr 2 ul. Kościuszki 12a;
c) Nr 3 ul. Brzeźnicka 149;
d) Nr 4 ul. Narutowicza 155;
e) Nr 5 ul. Reja 81;
f) Nr 6 ul. Strażacka 13.
4. Przy Placówce Nr 1 ul Konopnicka 4, funkcjonuje Klub Młodziaka.
5. Placówki są czynne w dniach roboczych w godzinach.:
a) Od 14.00 do 18.00 – Placówki Nr 1, Nr 3 i Nr 4 z zastrzeżeniem
świetlicy Nr 1, przy której funkcjonuje Klub Młodziaka czynny w godz.
od 9.00 do 13.00.
b) Od 12.00 do 16.00 świetlica Nr 5.
c) Od 13.00 do 17.00 świetlica Nr 6.
d) Od 12.00 do 18.00 świetlica Nr 2.
6. W okresie ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych, a także w innych
uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana godzin funkcjonowania
placówek.
7. W razie potrzeb zajęcia
w weekendy bądź święta.

w

świetlicach

mogą

zostać

zaplanowane

8. Obsługę finansowo – kadrową prowadzi Ośrodek.
9. Terenem działań świetlic jest Miasto Radomsko.

Rozdział II
Zakres działania, cele i zadania Placówek

§ 4.
1. Placówki działają na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w związku z:
a) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
c) Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
d) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
e) Uchwałami Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia trzyletnich Gminnych
Programów Wspierania Rodziny dla Miasta Radomsko, corocznych
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
f) Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomsku.
§ 5.
1. Placówkami kieruje Kierownik zatrudniony przez Ośrodek. Bezpośrednim
przełożonym kierownika jest zastępca Dyrektora ds. Pomocy.
2. Kierownik
jest
bezpośrednim
i pracowników Placówek.

przełożonym

3. Kierownik zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
z obowiązującymi przepisami oraz standardami.

wychowawców

Placówek

zgodnie

§ 6.
1. Postanowienia Regulaminu dotyczą
w Placówkach oraz jej uczestników.

wszystkich

osób

zatrudnionych

2. Każdy pracownik oraz rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego
do Placówki a także uczestnicy zapoznają się z treścią Regulaminu,
co potwierdzają:
a) Pracownicyregulamin,

podpisem

na

rewersie

zarządzenia

wprowadzającego

b) Rodzic / opiekun prawny w kontrakcie,którego wzór stanowi załącznik
Nr 4 do regulaminu.

§ 7.
Celem działania Placówek jest:
1. wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do
samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych
poprzez objecie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych zajęciami
edukacyjnymi i profilaktycznymi.
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomocy w nauce,
organizacji czasu wolnego w formie zabaw i rozwoju zainteresowań.
3. Zapobieganie sytuacją nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla
zdrowia, w szczególności uzależnieniom i przemocy.
4. Pomoc w sytuacjach kryzysowych i poprawa społecznego funkcjonowania
dzieci ze środowisk zagrożonych problemami uzależnień i przemocy.
5. Przeciwdziałanie degradacji i wykluczeniu społecznemu rodzin.
6. Współpraca z placówkami oświatowymi, Policją, Sądem i innymi
instytucjami pomagającymi rozwiązywać problemy dziecka i rodziny.
§ 8.
Zadaniem Placówek jest:
1. Wspieranie
rodzin
w
sprawowaniu
ich
w szczególności wychowawczej i opiekuńczej.

podstawowych

funkcji

2. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych
i osobistych – wskazanie instytucji wspierających i pomagających
nieletnim.
3. Praca indywidualna i grupowa z Uczestnikiem zgodnie z oczekiwaniami
i potrzebami.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych – organizowanie pomocy w nauce,
wyrównywanie szans edukacyjnych m.in. pomoc w wyrównywaniu

zaległości szkolnych i edukacyjnych poprzez realizację programu
„Pogotowie Lekcyjne”, pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych
i nabywaniu umiejętności samodzielnej pracy umysłowej oraz poszerzaniu
wiedzy ogólnej.
5. Organizacja czasu wolnego – zajęć sportowych, rekreacyjnych
i korekcyjnych, uczestnictwo w imprezach kulturalnych w tym:
spektaklach, koncertach, wystawach itp.
6. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
organizowanie zajęć m.in. plastycznych,
modelarskich.

zamiłowań i uzdolnień,
teatralnych, tanecznych,

7. Realizacja zajęć profilaktycznych w szczególności z zakresu uzależnień
i przemocy.
8. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
9. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
10. Rozwijanie umiejętności opiekuńczej i wychowawczej rodzin. Podejmowanie
działań na rzecz integracji i reintegracji rodzin.
11.Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zachowanie
zdrowia.
12. Prowadzenie dokumentacji pracy z Uczestnikiem.
13. Przygotowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz
odrębnych planów pracy na okres ferii letnich i zimowych.
14. Prowadzenie dożywiania Uczestników i w miarę możliwości organizowanie
pomocy materialnej.
15. Podejmowanie działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodzin w zakresie poszerzania
oferty wsparcia Placówek.
16. Współpraca z placówkami oświatowymi, pracownikami socjalnymi,
asystentami rodziny, kuratorami sądowymi oraz innymi osobami i instytucjami
w zakresie przeciwdziałania i eliminowania sytuacji trudnych występujących
w rodzinach.
17. Współpraca z rodziną
lub
opiekunami
prawnymi
dziecka
oraz
odpowiednimi instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
dzieci.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PLACÓWEK
§ 9.
1. Pracę Placówek organizuje i nadzoruje Kierownik zatrudniony przez
Dyrektora.
2. W sytuacji nieobecności Kierownika pracą Placówek kieruje zastępca
Dyrektora ds. Pomocy lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
3. Kierownik przedkłada zaakceptowane przez Dyrektora szczegółowe zasady
funkcjonowania placówek wychowawcą.
4. Kierownik ustala i egzekwuje terminy oraz zakres wykonywania zadań dla
poszczególnych wychowawców i pracowników świetlic.
5. Kierownik może dokonać bezpośredniej obserwacji zajęć prowadzonych
przez wychowawców oraz pracowników Placówek. Powyższe potwierdza
w dzienniku zajęć.
6. Kierownik, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, organizuje cykliczne
spotkania wychowawców Placówek dotyczące przebiegu realizowanych
przez Placówki zadań. Z każdego spotkania sporządzana jest adnotacja
urzędowa.
7. Kierownik na bieżąco informuje wychowawców i pracowników świetlic
o wszelkich zmianach w obowiązujących aktach prawnych związanych
z funkcjonowaniem Placówek celem zapoznania się z ich treścią.
8. Realizując swoje zadania wychowawca kieruje się w szczególności: dobrem
dziecka,
poszanowaniem
praw
dziecka, koniecznością wspierania
rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań,
potrzebami wyrównywania deficytów rozwojowych.
§ 10.
1. Ośrodek zatrudnia w Placówkach:
a) Wychowawcę/wychowawców,
b) W miarę możliwości innych pracowników i specjalistów: logopedę,
pedagoga, psychologa, wolontariuszy w ramach umów cywilnoprawnych lub stosunku umowy o pracę.
2. Do zadań wychowawców zawartych w niniejszym Regulaminie należy:
a) Przeprowadzanie zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami,

b) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej do pracy
z uczestnikami i rodziną.
c) Współpraca z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka,
d) Współpraca z instytucjami i placówkami,
e) Współdziałanie z kierownikami,
pracownikami Placówek.

wychowawcami,

a

także

innymi

3. Szczegółowy zakres obowiązków określa zakres czynności.
4. Wolontariusze biorący udział w zajęciach prowadzonych w Placówkach
zobowiązani są do realizacji zadań zawartych zgodnie z porozumieniem.
5. Pół godziny przed zamknięciem Placówek, pracownicy wykonują prace
porządkowe, przygotowując Placówkę do prowadzenia zajęć w następnym
dniu pracy z udziałem wyznaczonych Uczestników.
§ 11.
Placówki realizują:
1. Roczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej tj. roku kalendarzowego
oraz odrębne plany pracy na okres ferii zimowych i letnich. Plany pracy dla
poszczególnych Placówek zatwierdza Dyrektor Ośrodka co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem jego realizacji.
2. W Placówkach realizowane są programy dla grup wiekowych – opracowane
na podstawie diagnoz oraz indywidualnych potrzeb dziecka. Program zajęć
grupowych powinien zawierać cele, formy, zajęcia powinny być
dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci oraz ograniczeń wynikających
z ich sytuacji rodzinnej.
3. Liczba dzieci dostosowana jest do charakteru zajęć.
4. Cele przyjęte w programie mogą być realizowane przy zastosowaniu
różnych form i metod pracy z uczestnikami.
5. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego kierownika/wychowawcy
bądź wychowawcy wynosi nie więcej niż 15 Uczestników.
§ 12.
1. Uczestnikami zajęć Placówek są dzieci i młodzież z terenu Miasta
Radomsko.
2. Placówki obejmują opieką dzieci i młodzież szkolną do ukończenia 18 roku
życia.

3. W przypadku braku uzasadnionych przeciwwskazań w Placówkach mogą
przebywać niepełnosprawni uczestnicy oraz w innym wieku niż określone w
pkt. 2, jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie, a Placówka ma możliwość
zapewnienia odpowiedniej opieki.
§ 13.
Procedura przyjęcia dziecka do Placówki:
1. Do Placówki przyjmowane są dzieci i młodzież na pisemny wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych bądź osób pełnoletnich, z którymi
następuje spisanie kontraktu.
2. Skreślenie z listy uczestników następuje w sytuacji:
a) Ukończenia 18 roku życia, z zastrzeżeniem / z wyłączeniem sytuacji
o której mowa w § 12 ust. 3.
b) Pisemnej rezygnacji rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletnich
uczestników.
c) Niewywiązywanie się z kontraktu na pobyt uczestnika w Placówce.
d) Nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej nieprzerwanie w okresie
1
miesiąca.
W
przypadku
miesięcznej
nieusprawiedliwionej
nieobecności dziecka w Placówce (pomimo kontaktu z rodzicami
dziecka lub opiekunami prawnymi), dziecko może zostać skreślone
z listy uczestników.
e) Rażące naruszenie
Regulaminu.

przez

Uczestnika

postanowień

niniejszego

§ 14.
Dokumentacja dotycząca pracy z uczestnikiem:
1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik Nr 1 do Regulaminu).
2. Oświadczenie zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka dotyczące
powrotu dziecka po zakończonych zajęciach (załącznik Nr 2 do
Regulaminu).
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik 3 do Regulaminu).
4. Kontrakt na pobyt dziecka w Placówce (załącznik Nr 4 do Regulaminu).
Z chwilą zawarcia kontraktu dziecko uzyskuje status uczestnika
z równoczesnym nabyciem wszelkich praw i obowiązków. Kontrakt
zawierany jest na rok kalendarzowy i ważny jest do końca roku
kalendarzowego.
5. Dziennik zajęć

6. Dziennik obecności Uczestników wraz z oznaczeniem godzin wyjścia
uczestników z Placówki.
7. Wykaz uczestników zawierający datę przyjęcia dziecka do Placówki.
8. Karta Uczestnika / Kontaktu z rodziną (załącznik Nr 5 do Regulaminu).
9. Diagnoza rozwojowa (załącznik Nr 6 do Regulaminu).
10. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest przez
wychowawców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Prawa i obowiązki Uczestników zajęć Placówek.
§ 15.
Prawa Uczestników Placówek:
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a)

poszanowania
traktowania;

przynależnych

praw,

godności,

podmiotowego

b)

pomocy, opieki i wsparcia ze strony wychowawców w warunkach
zapewniających bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych
w placówkach i poza jej terenem;

c)

bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach prowadzonych
w Placówkach;

d)

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności świetlicowej, zgłaszania
propozycji odnośnie form prowadzonych zajęć w świetlicy;

e)

korzystania z suchego prowiantu;

f)

zgłaszania pomysłów dotyczących zajęć świetlicowych;

g)

swobody wyrażania myśli, uczuć i emocji z poszanowaniem praw
innych Uczestników;

h)

równego traktowania;

i)

poszanowania wyznania religijnego;

j)

rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 16.
Obowiązki uczestnika Placówek:
1. stosowanie się do wskazówek wychowawcy i pracowników Placówek;
2. przestrzeganie postanowień Regulaminu Placówek;
3. Zgłaszanie wychowawcy wszelkich niedyspozycji, złego samopoczucia;
4. Przestrzegania zakazu bójek, prowokacji,
agresywnych zachowań, wulgaryzmów;

stosowania

przemocy,

5. Przestrzeganie zakazu wnoszenia używek (nikotyna, alkohol, narkotyki,
środki odurzające, napoje energetyczne i energetyzujące) na teren
Placówek oraz przebywania na terenie Placówek pod ich wpływem;
6. Dbanie o mienie Placówek;
7. Przestrzeganie zakazu wnoszenia ostrych i niebezpiecznych narzędzi na
teren Placówek;
8. Uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie i wokół Placówek;
9. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych Uczestników
§ 17.
1. Rodzice i opiekunowie prawni Uczestników mają prawo do:
a) Korzystania z poradnictwa wychowawcy oraz pracowników Placówek
w celu eliminowania trudności wychowawczych swoich dzieci;
b) Uzyskania pomocy w wyrównywaniu braków w nauce swoich dzieci;
c) Uzyskania informacji o zachowaniu swoich dzieci podczas pobytu
w Placówce;
d) Uzyskania informacji o instytucjach i podmiotach wspierających
i pomagających rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów;
e) Udziału
w
zajęciach
organizowanych
na
terenie
we współpracy i dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci;

Placówek

f) Pozostawienia w uzasadnionych przypadkach dzieci będących
uczestnikami Klubu Młodziaka na maksymalnie 2 godziny pod wyłączną
opieką wychowawcy świetlicy np. wizyta u lekarza. Każdorazowo

pozostawienie Uczestnika Klubu Młodziaka pod
pracownika Placówki wymaga zgody Kierownika.

wyłączną

opieką

2. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników mają obowiązek:
a) Współpracy z wychowawcą oraz pracownikami Placówek w celu
eliminowania i rozwiązywania trudności wychowawczych;
b) Informowaniu wychowawcę o nieobecności dzieci na zajęciach;
c) Informowanie wychowawcę o stanie
w szczególności chorobach zakaźnych;

zdrowia

dziecka,

w

tym

d) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki lub podczas
powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie,
którzy
składają
wychowawcy świetlicy pisemne
oświadczenie, czy dziecko będzie samodzielnie przychodzić do świetlicy,
czy też będzie przyprowadzane do świetlicy i odprowadzane do
domu przez rodzica lub opiekuna prawnego
e) Każdorazowego uczestniczenia w zajęciach w przypadku Uczestników
Klubu Młodziaka z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 17 ust. 1 pkt f.

§ 18.
Konsekwencje i nagrody.
1. Wszelkie decyzje dotyczące nagród i egzekwowania konsekwencji wobec
uczestników zajęć w świetlicy podejmuje kierownik/wychowawca.
2. Uczestnicy, którzy
Placówek mogą:

wielokrotnie

w

sposób

rażący

naruszają

zasady

a) Otrzymać naganę ustną z poinformowaniem rodziców /opiekunów
prawnych;
b) Zostać zobowiązani do naprawy lub odkupienia zdewastowanej lub
skradzionej rzeczy;
c) Otrzymać jednorazowy zakaz udziału
konkursach, zawodach, wycieczkach;

w

zajęciach,

zabawach,

d) Zostać czasowo zawieszeni
e) Zostać skreśleni z listy uczestników
3. Uczestnicy wyróżniający się aktywną postawą, kulturą osobistą, poprawą
zachowania mogą zostać wyróżnieni:
a) Drobnymi nagrodami rzeczowymi;

b) Pochwałą ustną na spotkaniu społeczności świetlicowej.

§ 19.
1. Za zgodą Dyrektora i Kierownika Działu wychowawcy Placówek
mogą
organizować zajęcia dla dzieci poza siedzibą placówki: np. biwaki, wycieczki,
imprezy środowiskowe.
2. Każdorazowe opuszczenie budynku Placówki przez wychowawcę w celu
realizacji zadań poza świetlicą jest odnotowywane w dzienniku zajęć, w którym
winny znajdować się godziny opuszczenia Placówki, miejsce pobytu uczestników.

Do zadań Kierownika Placówek należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Placówek,
2) Reprezentowanie Placówek na zewnątrz,
3) Sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców i innych specjalistów,
4) Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,
5) Organizowanie przyjęć Uczestników do Placówek,
6) opracowywanie planów pracy Placówek i czuwanie nad jego realizacją,
7) prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Placówek

Do obowiązków wychowawcy należy:
1) prowadzenie zajęć z grupą,
2) sprawowanie opieki nad procesem wychowania,
3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach
Placówek, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych
imprez na zewnątrz Placówki,
4) prowadzenie dokumentacji dziecka,
5) opracowywanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,
6) prowadzenie dziennika zajęć,
7) prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,
8) organizowanie zajęć tematycznych,

9) czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych poprzez
pomoc w odrabianiu zadań domowych i nauce,
10) współpraca ze szkołą: wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem,
kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka,
11) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
12) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 20.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości
osób zatrudnionych w Placówkach i Uczestników.
1.

Zdjęcia i materiały filmowe wykonywane podczas zajęć i imprez
organizowanych przez Placówkę, wykorzystywane są jedynie w celu
udokumentowania działań Placówki oraz ich promocji.

2.

Zgodę na wykorzystanie materiałów zawierających wizerunek dziecka,
rodzice lub opiekunowie poświadczają własnoręcznym podpisem na
wniosku o przyjęcie dziecka w poczet wychowanków Placówki.

3.

Zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące korzystania z
oferty Placówki, w szczególności plakaty, foldery, inne drukowane
materiały
promocyjne,
relacje
i
spoty
telewizyjne,
radiowe,
publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie.

4.

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na publikację, o której mowa w § 20 pkt
1 niniejszego Regulaminu, zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie
do rąk wychowawcy Placówki. Jest to jednak równoznaczne
z koniecznością wykluczenia dziecka z udziału w zajęciach i imprezach
okolicznościowych organizowanych przez Placówkę.

5.

Wszelkie wnioski i skargi dotyczące działalności Placówki powinny być
kierowane do Kierownika lub organu prowadzącego.

