Organizacja i funkcjonowanie świetlicy dziennej
Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
dydaktyczne w godzinach 6.30-16.30 dla uczniów klas 0-VI pracujących
rodziców.

Główne założenia świetlicy szkolnej

• Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy
przed i po lekcjach.
• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
• Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego
odrabiania lekcji.
• Rozwijanie zdolności recytatorskich, wokalnych i tanecznych
• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do
niej.
• Pogłębienie, rozszerzenie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o
• Program Pracy Świetlicy
• Plan Pracy Świetlicy
• Rozkłady Materiału Nauczycieli na poszczególne miesiące wg
harmonogramu zmian i godzin pracy nauczycieli.
• Opracowany jest również kalendarz imprez świetlicowych, cykliczne
tematy na dany rok szkolny, regulamin świetlicy, karta zgłoszenia dziecka
do świetlicy.

Kadra
W świetlicy szkolnej zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
zapewniając tym samym udział dzieci w wielu atrakcyjnych zajęciach.

DZIECI
W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia i zabawy, które pomagają
wszechstronnie rozwijać zainteresowania dzieci, pobudzają inwencję twórczą i
kształtują osobowość i indywidualizm.
Stosowane są różne
formy i metody pracy, do wypracowanych
aktywizujących metod należą:
1. Zajęcia rehabilitacyjo- ruchowe:
• Zabawy ruchowe na placu zabaw przy szkole
• Zajęcia ruchowe w salach zabaw
• Zabawy muzyczno-taneczne
• Zabawy z chustą, piłkami rehabilitacyjnymi.
2. Zajęcia plastyczne, różne techniki : malowanie na szkle, papieroplastyka,
lepienie z plasteliny, gliny, modeliny, stemple, techniki tradycyjne i
innowacyjne.
3. Zajęcia muzyczno-teatralne, przygotowanie różnych form teatralnych.
4. Pomoc w odrabianiu prac domowych, doskonalenie liczenia i czytania.
5. Zajęcia z dziewiarstwa ręcznego- haft krzyżykowy, szydełkowanie,
przyszywanie guzików.
6. Nauka gry w szachy, organizowanie Otwartego Turnieju Szachowego o
Puchar Dyrektora SP1 dla szkół podstawowych.
7. Zabawy tematyczne w przygotowanych tematycznych kącikach zabaw.
8. Współpraca z rodzicami:
• Bezpośrednia- kontakty indywidualne, zebrania
• Pośrednia – pomoc
i udział rodziców w imprezach i akcjach
charytatywnych
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
• Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych
• Uniwersytet III Wieku
• 16 PDZ Jednostka Wojskowa
• Szkoła Muzyczna
• Klub Sportowy, Koło Szachowe
• Straż Pożarna ul. Browarna
• MDK
• Teatr Dramatyczny
• Świetlice szkolne – konkursy plastyczne, teatralne, muzyczne itd.

