Celem ogólnym działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po nich umożliwiającej wszechstronny rozwój
osobowości w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:


tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,



pomoc w rozwiązywaniu problemów,



pomoc w odrabianiu prac domowych i tworzenie warunków do nauki własnej



ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie



propagowanie czytelnictwa



propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,



wzbogacanie posiadanych przez uczniów wiadomości



wdrażanie wychowawnków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego



rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,



kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy,



ćwiczenie umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki,



wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,



realizacja planu pracy świetlicy,



organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny,



uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego,



upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,



udział w konkursach plastycznych,



przygotowanie drużyn do turniejów BRD, umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej
i motorowerowej (przygotowanie do egzaminu teoretycznego)



współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami w celu
rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych



wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.

RODZAJE ZAJĘĆ


zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnych technik arteterapii



zajęcia dydaktyczne m.in. z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego



gry i zabawy ruchowe



zajęcia teatralne



gry dydaktyczne



zabawy rozwijające koncentrację



układanki dydaktyczne, puzzle



zajęcia integracyjne



ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i koordynację
wzrokowo – ruchową, orientację zmysłową, przestrzenną i kierunkową



ćwiczenia i zabawy rozwijające czytanie, mowę i myślenie,kreatywność, inteligencję
emocjonalną



zabawy ćwiczące sprawność manualną (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie
farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),



zabawy z zakresu pedagogiki zabawy



tańce integracyjne, zajęcia z wykorzystaniem elementów choreoterapii



programy, bajki i filmy edukacyjne



zabawy wyciszające, relaksacyjne



rozwiązywanie krzyżówek i rebusów



pomoc w odrabianiu lekcji



czytanie literatury dziecięcej, zajęcia z wykorzystaniem elementów bajkoterapii

