
Regulamin 

pracy Placówki „TABOR” działającej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej 

 pw. Św. Brata Alberta w Jaworznie 

 

I. Założenia:   

Organem prowadzącym placówkę „TABOR” jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. 

Brata Alberta w Jaworznie, ul. Przemysłowa 3, 43-602 Jaworzno, reprezentowana przez 

Proboszcza Parafii ks. Mariusza Lizończyka.  

 TABOR jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą dziennego wsparcia  

i swoją działalnością pomaga dzieciom, młodzieży przede wszystkim w pokonywaniu 

trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje program 

psychoprofilaktyczny.    

 wychowanie w placówce TABOR opiera się na zasadach chrześcijańskich oraz 

uniwersalnych wartościach i ma na celu przygotowanie wychowanków, ich rodziców 

do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych 

możliwości. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o rodzinę 

wychowanków, szkołę, społeczność lokalną i parafialną.  

 Placówka TABOR podlega nadzorowi Biskupa Diecezji Sosnowieckiej oraz 

nadzorowi Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej w zakresie ustalonym przez 

prawo kościelne (KPK 397).  

 nadzór nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez 

placówkę TABOR oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami, a także nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki pełni 

Proboszcz ks. Mariusz Lizończyk, środki na działalność opiekuńczo – wychowawczą 

placówki pochodzą z dotacji administracji publicznej oraz ze środków własnych.  

 posługę duchową wobec wychowanków i pracowników placówki TABOR pełni 

Proboszcz ks. Mariusz Lizończyk.  

 na terenie placówki TABOR istnieje zakaz przebywania osób dorosłych w stanie 

nietrzeźwym, będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nie zastosowanie się 

do powyższego spowoduje natychmiastowe powiadomienie Policji lub Straży 

Miejskiej. W przypadku gdy problem ten będzie dotyczyć osób nieletnich, nastąpi 

natychmiastowe powiadomienie rodziców, dyrektora szkoły, kuratora oraz instytucji 

zajmującej się rozwiązywaniem problemów patologii społecznych tj. Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Szczakowej, wraz z zakazem uczestnictwa dla tego dziecka 

w zajęciach prowadzonych przez placówkę TABOR.    

 

II. Plan pracy, cele placówki TABOR działającej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej 

pw. Św. Brata Alberta w Jaworznie 

 

1. Celem działalności placówki TABOR jest wspieranie rodziny oraz opiekunów 

prawnych w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, 

kształtowania właściwych  postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 

 

2. Placówka TABOR  prowadzi następujące formy pracy środowiskowej: 

 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 



 zajęcia socjoterapeutyczne, 

 zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, 

nauka języków itp., 

 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć 

sportowych, wycieczek, 

 wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, 

modelarskie itp., 

 zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka 

higieny, 

 rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka 

pływania, tenis stołowy itp., 

 działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki, 

 działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych 

społeczności, 

 współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem 

socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami, 

 w miarę możliwości pomoc socjalną i dożywianie. 

 

3. Placówka TABOR, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w 

szczególności: 

 dobrem dziecka, 

 poszanowaniem praw dziecka, 

 potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 

 koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój 

zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, 

 potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, 

 poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego. 

 

4. Placówka TABOR  realizuje program profilaktyczny w zakresie: 

 

 zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące alkoholu, nikotyny, narkotyków, pogadanki, 

dyskusja, burza mózgów, zabawa w teatr  

 zajęcia psychoprofilaktyczne dotyczące: komunikacji, samooceny, asertywności, 

nauki radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania uczuć i emocji  

 rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej w celu promowania wzorów trzeźwego 

stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu młodzieży  

 

5. Podsumowując: TABOR jako placówka wsparcia dziennego, która działa 

w najbliższym środowisku lokalnym dziecka: 

 wspiera rodzinę , opiekunów prawnych w sprawowaniu ich podstawowych funkcji, 

 zapewnia pomoc rodzinie, opiekunom prawnym i dzieciom sprawiającym problemy 

wychowawcze,  zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, 



 współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

 troszczy się  o zdrowie dziecka i jego prawidłowe nawyki poprzez: 

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć  

- wyrabianie prawidłowych nawyków higieniczno – kulturalnych  

- stały kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowawcami klas.  

 

 zapewnia pomoc w odrabianiu prac domowych i dbanie o prawidłowy rozwój 

umysłowy  

 zapewnia poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci  

 zapewnia działania związane z kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych.  

 

 

III. Organizacja pracy Placówki TABOR  : 

 

1. Placówka TABOR  pracuje we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 14.00- 19.00  oraz w sobotę.   

2. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy musi być 

odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć. 

3. W czasie zajęć odbywających się na terenie placówki pod opieką jednego 

dorosłego powinno przebywać do 20 dzieci. 

4. Placówka TABOR  przyjmuje dzieci i młodzież na prośbę dziecka (za zgodą 

rodzica) lub opiekuna prawnego, sądu, pedagoga szkolnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Od kilku lat mocno stawiamy na współpracę 

ze szkołami tj. SP nr 18 a także Gimnazjum nr 11 i jej oddziałem 

przedszkolnym. Dyrektorzy w/w szkół również współpracują z pedagogiem 

prowadzącym oraz księdzem Mariuszem Lizończykiem, który jest katechetą w 

Gimnazjum nr 11, dając wskazania do których uczniów powinniśmy dotrzeć z 

naszą pomocą. Dodatkowo pedagodzy ze szkół informują rodziców 

zagrożonych dzieci,a grupa wolontariuszy, która zadeklarowała się w pomocy 

realizacji zadania w momencie przyznanej dotacji, będzie jeszcze raz 

kontaktować się z rodzicami dzieci.  Współpraca przynosi pożądane owoce, 

zwłaszcza  w Gimnazjum nr 11, które osiąga dobre wyniki nauczania mimo 

edukacji wielu dzieci z rodzin, które delikatnie mówiąc możemy nazwać 

trudnymi.  

5. Dokumentacja Placówki TABOR:    

 

Placówka TABOR  realizuje zadania w oparciu o: 

·  regulamin określający organizację pracy oraz obowiązki 

poszczególnych pracowników. Regulamin opracowuje kierownik.   

Wychowanków obowiązuje także  regulamin, określający zasady korzystania 

ze świetlicy przez wychowanków, opracowany przez kierownika i 

wychowawców oraz uzgodniony z wychowankami, zawierający prawa i 

obowiązki wychowanków, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary,   

harmonogram zajęć, uwzględniający działania zaplanowane do realizacji na 

dany dzień, tydzień, miesiąc i rok.  

·  dziennik zajęć, zawierający co najmniej temat zajęć, liczbę osób 

uczestniczących w nich oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia, 



·  listy obecności wychowanków na zajęciach okazjonalnych lub wyjazdowych 

;·  dokumentacja finansowa. 

Kierownik świetlicy prowadzący placówkę TABOR  oraz koordynator 

projektu prowadzą dokumentację kadrową i finansową placówki. 

 

6. Wymagania lokalowe i wyposażenie placówki TABOR  : 

 

·   sale do zajęć  edukacyjnych dla dzieci  i młodzieży, sala sportowo-rozrywkowa ,  

            i sala siłowni w budynku Parafii; 

·   zaplecze sanitarne, prysznice i ubikacja; 

·   stoliki i krzesła dostosowane do wieku uczestników, 

·   pomoce dydaktyczne: przybory szkolne, gry planszowe, zabawki edukacyjne, 

książki itp., 

·   apteczkę z podstawowym wyposażeniem do udzielenia pierwszej pomocy. 

 

     W razie potrzeby placówka może korzystać z  zaplecza kuchennego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem do przygotowywania i spożywania posiłków.  

 

7. Zasady współpracy z innymi instytucjami: 

 

W wykonywaniu swoich zadań placówka TABOR współpracuje z innymi podmiotami 

działającymi w tym samym środowisku. Zadaniem ich jest m.in. jest pomoc rodzinie i opieka 

nad dziećmi, a w szczególności współpraca: ze szkołami do których uczęszczają dzieci 

znajdujące się pod opieką danej placówki (dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca 

klasy),właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej (pracownik socjalny), 

administracją publiczną np. urzędy, policja, straż miejska itp. Celem współpracy jest 

podejmowanie działań dla dobra dzieci z zachowaniem poufności. Współpraca z wyżej 

wymienionymi podmiotami obejmuje: informację o działalności placówki, mającą na celu 

popularyzację jej działania i zwiększanie dostępności dla dzieci,  wymianę informacji 

z odpowiednimi pracownikami tych instytucji o sprawach ważnych dla zdrowia, rozwoju, 

postępów w nauce i bezpieczeństwa dziecka,  uzgadnianie kierunków, zasad i sposobów 

pracy z dzieckiem.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi 

w środowisku lokalnym, zajmującymi się podobnymi działaniami (wymiana doświadczeń, 

wspólne realizowanie działań). 

  

IV. Wychowankowie:  

 

1. Dzieci i młodzież korzystają z placówki dobrowolnie i nieodpłatnie. 

2. Uczestnicy zadania to przedszkolaki od lat 4,  uczniowie z SP nr 18 w Jaworznie i 

Gimnazjum nr 11 w Jaworznie, ale także i młodzież ponadgimnazjalna z Pieczysk,  

Dobrej, Góry Piasku, Szczakowej, Ciężkowic, czy nawet z centrum Jaworzna, na 

poziomie 20-50 osób dziennie.  

3. Placówka przyjmuje dzieci i młodzież na prośbę dziecka (za zgodą rodzica) lub 

opiekuna prawnego, sądu, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie pisemnej zgody.   

4. Wychowankowie, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub  

wybranych form zajęć. 

5. Wychowankowie uczęszczają na zajęcia codziennie lub w wybrane dni tygodnia. 



6. Wychowankowie korzystają ze sprzętu sportowego, gier, komputerów i innych 

materiałów znajdujących się w placówce tylko za zgodą ks. Proboszcza lub 

wychowawcy prowadzącego zajęcia. 

7. Prawa i obowiązki wychowanków placówki: 

 

a. Wychowanek placówki ma prawo do: 

· opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas 

zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem, 

·  poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed 

przemocą, życzliwego traktowania, 

· ·udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę, 

· ·swobodnego wyrażania myśli i przekonań. 

 

b. Wychowanek ma obowiązek: 

·  przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie placówki, 

·  współpracy w procesie opieki i wychowania, 

·  przestrzegania zasad kultury współżycia, 

·  pomagania innym, 

·  dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych, 

·  ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

V. Kadra pedagogiczna i wolontariusze, koordynator 

 

1. Kierownik placówki:  

a. placówką TABOR kieruje Proboszcz parafii ks. Mariusz Lizończyk. 

b. Ksiądz proboszcz jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy 

pracują w placówce. 

c. Do zadań kierownika – ks. Proboszcza należy: 

·  opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom i 

wolontariuszom, 

·  systematyczne wizytacje zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i 

harmonogramem oraz ocena realizacji zadań, 

·  prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad 

bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników, 

·  odpowiedzialność za powierzony majątek, 

·  dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji placówki, 

·  dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci, 

znajdujących się w placówce oraz ich rodzin. 

 

2. Wychowawcy, pedagodzy placówki 

a. Wychowawca planuje, organizuje i prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczą: 

·  z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem, 

·  z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, 

·  z innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu dziecka. 

b. Placówka TABOR w zależności od potrzeb może zatrudnić specjalistów o następujących  

         kwalifikacjach: 



 wychowawców, będących na emeryturze lub rencie, posiadających odpowiednie 

przygotowanie pedagogiczne; 

 wychowawców-absolwentów studiów wyższych o preferowanych kierunkach: 

pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne w zakresie o specjalności 

resocjalizacja itp. 

 pedagogów-absolwentów wyższych studiów magisterskich, 

 psychologów-absolwentów wyższych studiów magisterskich. 

 terapeutów-osoby posiadające udokumentowane przygotowanie do prowadzenia 

terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki, 

 wychowawców z ukończonymi kursami w zakresie pracy na świetlicy i organizacji 

zajęć;  

 pracowników socjalnych z ukończoną specjalizacją zawodową w zawodzie pracownik 

socjalny. 

 

3. Wolontariusze 

Działalność placówki może być wspierana przez wolontariuszy, szczególnie w zakresie 

rozszerzenia opieki nad dziećmi oraz rozwijania ich indywidualnych zainteresowań i 

zdolności. Wolontariuszem w placówce TABOR może być osoba: 

·  pełnoletnia, niekarana, posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy z 

dziećmi i młodzieżą, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii. 

 

Podsumowując: 

 

4. Wszyscy pracownicy TABOR są zobowiązani do: 

 tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, 

 poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę 

możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach 

oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach, 

 zapewnienia poczucie bezpieczeństwa, 

 dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka  

z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak  

i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce, 

 uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 

 uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 

 uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka, 

 uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach 

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 

 kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,  

 przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie 

oraz uczenia samodzielności w życiu, 

 wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci, 

 uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami. 



5. Pracownicy zatrudnieni w placówce powinni wykazywać należytą postawę i dawać 

dobry       przykład dzieciom.  

6. Pracownicy zobowiązani są  do organizowania pracy w grupie dzieci, a także do    

pracy  indywidualnej z dzieckiem. 

7. Pedagog prowadzący pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka. 

8. Pracownicy prowadzą listy uczestnictwa z  pobytu dziecka, dziennik zajęć i inną  

niezbędną dokumentację. 

9.  Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

 okresowa ocena sytuacji dziecka, 

 ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka, 

 analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 

 modyfikowanie indywidualnego planu pracy, 

 ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. 

 

10. Koordynator projektu czuwa nad poprawnością realizacji zadania. Prowadzi 

dokumentację kadrową i finansową.  

 

 

 

V. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie na wniosek instytucji 

dofinansowującej  działalność placówki.  

 

 

 

Proboszcz ks. Mariusz Lizończyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


