Cele pracy świetlicy:
 Zapewnianie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed
i po zajęciach dydaktycznych.
 Organizowanie

zajęć

wychowawczych

tak

by

umożliwiały

wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
 Kształtowanie właściwej postawy wobec człowieka, niesienie
pomocy, okazywanie szacunku i poszanowania.
 Zapewnienie

bezpieczeństwa

podczas

pobytu

i

zajęć

wychowawczych w świetlicy.
Do zadań świetlicy należy:
1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do
nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy
umysłowej.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w
tym zakresie.
3. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej
aktywności.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
5. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w świetlicy.
6. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania
zdrowia.
7. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
8. Przeciwdziałanie agresji.
9. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
10. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
11.

Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem

lokalnym

Świetlica
wietlica działa w oparciu o plany pracy opracowane przez nauczycieli
świetlicy z uwzględnieniem
ędnieniem obowi
obowiązującego
cego w szkole programu
wychowawczego. Pełni funkcję
funkcj opiekuńczo-wychowawcząą i pod tym
t
katem są
dobierane specyficzne formy i metody pracy.

Wiele różnorodnych
norodnych zajęć wychowawcy świetlicy poświ
święcają sprawom
dotyczącym
cym kultury zachowania, bezpiecze
bezpieczeństwa
stwa i higieny. Dzieci ssą wdrażane
do poszanowania zasad współżycia
współ ycia społecznego. Wychowawc
Wychowawcy zarówno
w czasie organizowanych zajęć
zaj jak i w codziennych swobodnych kontaktach
z podopiecznymi kształtują
kształtuj
ich postawy etyczne, patriotyczne
i obywatelskie.
W świetlicy
wietlicy odbywają się zajęcia
cia o charakterze dydaktycznym. Ich celem
jest
st wzbogacanie i utrwalanie wiadomości
wiadomo
dzieci, ćwiczenie sprawno
sprawności
analizatorów, sprawności
ści manualnej, doskonalenie umiej
umiejętnoś
ętności czytania i w
miarę możliwości
ci pomoc w odrabianiu lekcji.
Podczas pobytu w świetlicy
wietlicy dzieci uczestnicz
uczestniczą w różnych
nych formach zabaw –
zarówno organizowanych przez wychowawców jak i swobodnych. Służą
Słu one
odprężeniu,
eniu, integracji grupy, budowaniu poczucia własnej warto
wartości
i przyswajaniu określonych
lonych umiej
umiejętności.
Aby rozwijać wyobraźnię
źnię i zach
zachęcać uczniów do kontaktów z kulturą
kultur i sztuką,
nauczyciele prowadzą zaję
zajęcia
cia muzyczne, teatralne, „artystyczne” (plastyczno(plastyczno
technicze) poznającc różnorodne
norodne techniki(kropkowanie, origami, mandale,
kirigami, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, modelowanie itp.), zajęcia
zaj
sportowe
owe na sali motorycznej/ gimnastycznej oraz zajęcia
zaj cia komputerowe.

Codziennie przez 40 minut prowadzone są
s w
ramach edukacji
czytelniczej,zajęcia
cia z książ
książką,, gdzie wychowawcy czytają dzieciom bajki
i niezwykłe opowieści.

HARMONOGRAM IMPREZ ŚWIETLICOWYCH:
•

PAŹDZIERNIK
DZIERNIK 11.X.2012r PASOWANIE NA SWIETLIKA

•

PAŹDZIERNIK/
DZIERNIK/ LISTOPAD KONKURS PLASTYCZNY „Kiedy pada, dzieci się
si nudzą-

fantazyjne origami” między świetlicowy
•

STYCZEŃ „DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

•

LUTY RECYTATORSKI KONKURS ZIMOWY między
mi
świetlicowy

•

KWIECIEŃ/ MAJ KONKURS PLASTYCZNY „Kwiaty z bibuły” między
mi
mię
świetlicowy

oraz wewnętrzne
trzne konkursy i zabawy okazjonalne.

