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Świetlica - klasy 3-8
W świetlicy jak w domu - ciepło, życzliwie, bezpiecznie

Świetlica szkolna uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, poczynań dydaktycznych i oddziaływań
wychowawczych. Świetlica to miejsce w szkole, gdzie uczniowie mogą spedzać czas na rozrywce i zabawie przed i po
lekcjach. Nasza świetlica posiada 2 pomieszczenia: salę zabaw oraz jadalnię z kuchnią. W świetlicy znajduje się wiele
gier dydaktycznych, książek, klocków i puzzli oraz materiałów do zajęć plastyczno-technicznych. Świetlica
wyposażona jest również w telewizor, DVD i radiomagnetofon - urządzenia te wzbogacają i umilają zajęcia świetlicowe.
Zajęcia realizowane są poprzez różnorodne formy i metody pracy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków.
Obejmują między innymi:
●
●
●
●
●
●
●
●

prace plastyczno - techniczne,
zajęcia kształtujące kulturę osobistą,
gry i zabawy na powietrzu,
pomoc w nauce (odrabianie zadań domowych),
zajęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia poprzez gry dydaktyczne, krzyżówki itp.,
zajęcia utrwalające nawyki higieniczne i zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach,
zajęcia zachęcające do czytania książek i czasopism jako źródeł zdobywania wszechstronnej wiedzy,
zajęcia tematyczne.

W roku szkolnym 2017/2018 świetlica klas 3-7 czynna jest w godzinach 7.00-16.00.
Uczniowie klas 1-3, których jest zdecydowana większość, przebywają w świetlicy najdłużej i świetlica staje się dla nich
drugim domem, dlatego też wszystkie poczynania nauczycieli świetlicy zmierzają ku temu, aby wychowankowie czuli
się tu dobrze i bezpiecznie.
W świetlicy przebywają równiez uczniowie dojeżdżający, klasy, które nie mają zajęć lekcyjnych z powodu nieobecności
nauczyciela oraz uczniowie klas IV-VI, którzy są zapisani do świetlicy.
Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Każde zajęcia
prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w
życiu codziennym.
Tematyczny plan zajęć w świetlicy szkolnej

stronę świetlicy redagują: Magdalena Habowska - Madrak, Izabela Dyl

NASZA ŚWIETLICA PONOWNIE NAJLEPSZA
W drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez Prezydent Miasta Jaworzna
i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Świetlica profilaktyczna"
nasza świetlca zajęła I miejsce.
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