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Legnicki Animator Osiedlowy   
 
Program zajęć pozaszkolnych – Legnicki Animator Osiedlowy – będzie realizowany jest  

na terenie 13 następujących placówek oświatowych: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna, 

2) Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska, 

3) Szkoła Podstawowa nr 7 (Moje Boisko - Orlik 2012), ul. Polarna, 

4) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Marynarska,   

5) Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Grabskiego, 

6) Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej, 

7) Gimnazjum nr 4, ul. Skłodowskiej, 

8) Gimnazjum nr 5, ul. Chojnowska, 

9) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska, 

10) Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego, 

11) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna, 

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka, 

13) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka. 

 



Program zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieŜy –  

Legnicki Animator Osiedlowy  

I. Głównymi celami programu (LAO) są : 

1. Zwiększenie liczby działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu 
zdrowotnego dzieci i młodzieŜy oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

2. Zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy wśród rodziców, instytucji, organizacji pozarządowych realizujących 
tego typu zadania. 

3. Rozpoznanie specyfiki potrzeb środowiska, do którego skierowana jest oferta 
zajęć oraz działania zmierzające do zaspokajania tych potrzeb w sferach objętych 
programem. 

4. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i młodzieŜy. 

5. Poprawa bezpieczeństwa na terenie duŜych osiedli mieszkaniowych, w okolicach 
boisk i terenów zielonych.  

II. Główne zadania animatora osiedlowego: 

1. Organizowanie Ŝycia pozaszkolnego dzieci i młodzieŜy, w szczególności na 
terenie duŜych osiedli mieszkaniowych. 

2. Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki w tym m.in. imprez sportowych 
i rekreacyjnych na wyznaczonych terenach oraz współorganizowanie i 
uczestnictwo  w imprezach organizowanych przez inne podmioty jak np. kluby 
sportowe, spółdzielnie mieszkaniowe. 

3. Dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieŜy przebywającej na wytypowanym 
boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, 
łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa. 

4. Organizacja róŜnych form zajęć rekreacyjno – sportowych. 
5. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności 

zdrowego i higienicznego stylu Ŝycia, współpracy w grupie i innych. 
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym, kontakty z rodzicami, środowiskiem ucznia, szkołą, 
parafią i innymi podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieŜy. 
 

 



III. ZałoŜenia organizacyjne: 

1. Beneficjentami programu są dzieci i młodzieŜ, pochodzący w szczególności z 
terenu duŜych osiedli mieszkaniowych. 

2. Animator osiedlowy zobowiązany jest do prowadzenia zajęć minimum w wybrane, 
stałe dni tygodnia, w tym zarówno w dni powszednie oraz w soboty lub niedziele.  

3. KaŜdy z animatorów przeprowadzi zajęcia w minimalnym wymiarze do 60 godzin 
miesięcznie w okresie od marca do listopada, za co przysługuje mu 
wynagrodzenie do 1.200 zł brutto (za lipiec i sierpień – do 1.500 zł brutto). 

4. Dopuszcza się realizację programu na danym obiekcie przez dwóch lub więcej 
animatorów, w podziale zarówno co godzin jak i kwoty przeznaczonej na 
realizację zadania. 

5. Animator osiedlowy realizuje zadania na terenie wyznaczonych miejskich 
obiektów. Wyjątkowo zajęcia te mogą się odbywać w innych miejscach. 
KaŜdorazowo musi to być uzgodnione z dyrektorem szkoły i uzyskać jego 
akceptację. 

6. Animator osiedlowy dokumentuje realizację programu poprzez prowadzenie 
dziennika zajęć. 

7. Animator osiedlowy winien mieć przygotowanie pedagogiczne. 
8. Program realizowany będzie w okresie od marca do listopada danego roku za 

wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 7, gdzie na boiskach powstałych w ramach 
programu „Moje Boisko Orlik 2012” zajęcia prowadzone będą przez 12 miesięcy 
w roku, według odrębnych zasad. 

9. Program realizowany jest równieŜ w okresie wakacji. 
10. Koordynatorem programu jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 
11. Nadzór nad realizacją programu w części jej dotyczącej  sprawuje dyrektor 

wyznaczonej placówki oświatowej.  
12.  Środki przeznaczone na realizację programu w części dotyczącej danej placówki 

pochodzą ze środków własnych Gminy Legnica. 
13. Animator osiedlowy zobowiązany jest do prowadzenia zajęć o charakterze 

wielodyscyplinarnym, w formie zawodów sportowo-rekreacyjnych, pokazów, 
konkursów sportowych, turniejów itp.  

 
       
 
 
 
 Sporządził: Zbigniew Rutka 


