
Świetlica - informacje ogólne

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem.

Jednym z głównych zadań świetlicy jest stworzenie sprzyjających warunków rozwoju,

stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb dzieci.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Goniądzu obejmuje opieką dzieci dojeżdżające

do szkoły oraz miejscowe, zapisane na podstawie kart zgłoszeń. Dzieci przebywają

w świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu. Do świetlicy

uczęszczają także uczniowie, którzy mają wolne lekcje wynikające z podziału klas na grupy

oraz z nieobecności nauczyciela. Szczególną opieką otaczane są dzieci z klasy „0” oraz dzieci

niepełnosprawne.

 Działania podejmowane przez wychowawczynie mają na celu stworzenie właściwej

atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu uczniów, wyzwalającej ich aktywność,

pozwalającej realizować poszczególne zadania wynikające z planu pracy i regulaminu

świetlicy.

Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia. Wyposażona jest w telewizor, magnetofon,

DVD,  radiomagnetofon,  3  komputery,  które  bardzo  często  wykorzystywane  są w zajęciach.

W wyposażeniu świetlicy są także: gry planszowe; biblioteczka zawierająca zbiór książek dla

dzieci, pozycje dydaktyczne z propozycjami różnorodnych ćwiczeń, zabaw i pomysłów na

zajęcia plastyczne; przyrządy do zajęć ruchowych; zbiór kaset magnetofonowych i wideo oraz

płyt DVD z piosenkami, bajkami, filmami dla dzieci; przybory do zajęć plastycznych oraz

wiele materiałów dydaktycznych przygotowywanych systematycznie przez wychowawczynie.

Większość zajęć odbywa się w salach świetlicy. Jesienią i wiosną zajęcia ruchowe odbywają

się na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące

do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci.

Chcąc, aby świetlica była miejscem, w którym uczniowie dobrze się czują i w którym

będą rozwiązywane ich ważne problemy wychowawczynie starają się przestrzegać

następujących zasad.

1. Poszanowania osobistej godności, uznawania jego cech indywidualnych, upodobań

i dążeń.

2. Lojalności przejawiającej się w rzetelności i uczciwości wobec wychowanka.

3. Zasady wielkoduszności wobec ucznia, polegającej na wybaczaniu mu urazów

i przewinień.



4. Tworzenia warunków do okazywania otwartości przeżyć.

5. Stwarzania warunków do zaspokojenia jego oczekiwań i potrzeb w tym pomoc

w eliminacji nie powodzeń szkolnych.

Zadania świetlicy szkolnej w zakresie opieki wychowawczej to:

- tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,

- zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

- wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

- zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych

możliwości,

- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

- wspomaganie rozwoju umysłowego, w tym prowadzenie działalności

wyrównawczej,

- zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego.

W świetlicy szkolnej organizowane są różne formy zajęć: plastyczno – techniczne,

muzyczne, rekreacyjno – ruchowe, dydaktyczne.

Zajęcia plastyczno – techniczne

Należą one do zajęć świetlicowych najbardziej lubianych przez dzieci. Mają one wiele zalet:

- rozwijają spostrzegawczość,

- wyrabiają smak i wrażliwość estetyczną,

- doskonalą umiejętności manualno – techniczne,

- uczą wnikliwej obserwacji natury,

- kształcą pamięć wzrokową i wyobraźnię.

Stosowane techniki: techniki malarskie, rysunkowe, składanie papieru metodą orgiami, itp.

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne pobudzają dzieci emocjonalnie, mobilizują ich energię, rozwijają

wyobraźnię i wrażliwość estetyczną, zaspokajają potrzebę doznawania przeżyć. W ramach

zajęć muzycznych dzieci uczą się piosenek i tańców uczestniczą w zabawach ze śpiewem.

Zajęcia rekreacyjno – ruchowe

Zajęcia ruchowe kształtują u wychowanków sprawność motoryczną, koordynację ruchową,

wzrokowo – ruchową i słuchowo – ruchową, doskonalą szybkość, zwinność, skoczność. Mają

również wartość wychowawczą, ponieważ uczą dyscypliny, umiejętności godnego

przyjmowania zwycięstwa i porażki, mobilizują do uważnego słuchania i poprawnego

wykonywania ćwiczeń, stwarzają atmosferę zdrowej rywalizacji, integrują grupę.



Prowadzone są zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Dzieci bardzo lubią

zajęcia ruchowe i chętnie w nich uczestniczą.

Zajęcia dydaktyczne

Świetlica oprócz organizowania wolnego czasu dzieci w formie zabawowej ma również za

zadanie wypełniać funkcję dydaktyczną i dlatego wychowawczynie przeprowadzają również

zajęcia o takim charakterze. Ich głównym celem jest pomoc uczniom mającym trudności

w nauce szkolnej.

Oto  niektóre  formy  zajęć prowadzonych  w  świetlicy,  które  mogą ułatwić

przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych: odrabianie lekcji, głośne czytanie, pogadanka, gry

i zabawy dydaktyczne.

Wychowawczynie świetlicy sprawują opiekę nad uczniami korzystającymi

z dożywiania w stołówce szkolnej oraz uczniami dojeżdżającymi do szkoły.


