Cele pracy świetlicy
Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po nich.
Do zadań świetlicy w szczególności należy:
organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i
na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,
uzdolnień,
organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, rozwijanie inwencji twórczej,
stworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz wdrażanie kulturalnych
nawyków życia codziennego,
upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej kształtowanie nawyków higienicznych oraz
dbałość o zachowanie zdrowia,
rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym
szkoły.
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wielokierunkowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci,
podnoszenie sprawności fizycznej poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, gry i zabawy
ruchowe w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu,
stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i
czystości dbałości o zachowanie zdrowia,
rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w miłym i
bezpiecznym otoczeniu,
stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienie prac
domowych,
sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi i kompensowaniu ewentualnych opóźnień w
tym zakresie,
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i kulturowych uwzględniając tematykę
nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach
zachodzących w przyrodzie w ciągu całego roku,
dbanie o wyzwolenie aktywności poznawczej i twórczej,
odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia dzieci,
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kształtowanie umiejętności, angażowanie emocjonalne dające okazję do oceniania i
wartościowania,
wyrabianie spostrzegawczości, umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się,
pamięci, uwagi, pobudzanie fantazji, wyobraźni, inwencji twórczej, a także
wyrabianie wrażliwości estetycznej i muzycznej,
kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez
nauczyciela oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych (czytanie bajek, baśni,
opowiadań, wierszy),
ćwiczenie pamięci (nauka krótkich wierszyków i piosenek, inscenizacje),
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dowolny temat (pogadanki, dyskusje,
dramy, odgrywanie scenek),
rozwijanie umiejętności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie
farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie,
szydełkowanie, modelowanie),
wzbogacanie posiadanych wiadomości zaspokajających ciekawość świata (oglądanie
filmów edukacyjnych, zabawy tematyczne, pogadanki),
kształtowanie umiejętności wykorzystanej wiedzy (konkursy, quizy, wykonywanie
gazetek, odrabianie prac domowych),
kształcenie ekspresji ruchowej (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce),
wprowadzanie zajęć relaksujących, wyciszających (relaks przy muzyce, wypoczynek
na kocach), spacery, oglądanie bajek.,
prowadzenie zajęć mających na celu poznanie własnego regionu i związanych z nim
tradycji (czytanie legend kaszubskich, haftowanie, oglądanie zdjęć i albumów),
czytanie bajek pokonujących dziecięce lęki, wyciszenie, pobudzenie odpowiednich
emocji, samodzielne układanie bajek,
współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym
szkoły.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Świetlica szkolna to nasz drugi dom. Od nas zależy, abyśmy się tu czuli dobrze.

1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godz. 6:30 - 17:30.
2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie klas 0-III, których obydwoje rodzice
pracują i nie mają zapewnionej opieki w domu przed i po zajęciach szkolnych.
3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dojeżdżać do szkoły z
innych dzielnic.
4. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się w sposób kulturalny i wykonywać
polecenia wychowawcy.
5. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
6. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną
zgodę rodziców.
7. Uczniowie, którzy chcą samodzielnie wracać ze świetlicy do domu muszą dostarczyć
pisemną zgodę rodziców.

8. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z zabawek, gier stolikowych, sprzętu
sportowego i wszelkich materiałów do zajęć manualnych.
9. Gry wypożycza nauczyciel i odbiera je w kompletnym stanie.
10. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy.
11. Uczniowie mają prawo i obowiązek wzbogacać majątek i wystrój świetlicy.
12. Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana ich równowartość pieniężna.
13. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w
razie potrzeby służyć im pomocą.
14. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu
świetlicowego, chronić go przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku
po korzystaniu.
15. Zabawki, którymi się bawimy po zabawie odkładamy na miejsce, oszczędnie
gospodarujemy materiałami.
16. Dbamy o swój wygląd osobisty: uczesane włosy, czyste ubranie, czysty nos,
paznokcie.
17. Stosujemy na co dzień słowa: „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”,
„PRZEPRASZAM”, „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”.
18. Szanujemy nauczycieli i kolegów.

Nagrody:
1.
2.
3.
4.

Pochwała.
Pochwała wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
Drobny upominek np.: słodycze.
Za szczególne osiągnięcia nagrody zakupione z funduszu Rady Rodziców.

