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Planowanie pracy świetlicy.
Zgodnie z zasadami planowania pracy świetlicy bierzemy pod uwagę:
-potrzeby i zainteresowania uczniów
-potrzeby rodziców
-możliwości kadrowe
-bazę świetlicy












Dzienny rozkład zajęć świetlicy szkolnej:
( dopuszcza się zmiany w czasie i kolejności  z uwagi na uroczystości szkolne, świetlicowe, wycieczki, pogodę, potrzeby dzieci, itp.)
Powitanie, czas na relaks i zabawę:
	Zabawy według pomysłów dzieci ( w kącikach zainteresowań)

Gry planszowe
Działalność plastyczna dzieci
Tworzenie dekoracji w sali
Zabawy integracyjne w kręgu
Porządki:
	Porządkowanie zabawek

Czas na małe co nieco:
Spożycie obiadu lub drugiego śniadania
Czas na relaks:
	Odpoczynek  przy muzyce relaksacyjnej

Czytanie literatury dziecięcej
Słuchowiska
Zajęcia wychowawcze:
	Pogadanki na temat tolerancji, asertywności, życzliwości, emocji

Savoir-vivre na co dzień, wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i różnych okolicznościach 
Prowadzenie zajęć na temat świąt narodowych, tradycji, obyczajów, ważnych dat w kalendarzu itp.
Czas na pracę domową:
	Odrabianie zadań domowych pod kierunkiem wychowawców świetlicy

Zajęcia tematyczne:
	Zajęcia plastyczne

Zajęcia literackie
Zajęcia muzyczne
Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
Czas na zabawę:
	Zabawy ruchowe

Zabawy taneczne przy muzyce
Zabawy aktywizujące i pobudzające kreatywność
Zabawy wzmacniające  zaufanie i integrację  grupy
Zabawy wyciszające
Emitowanie  filmów fabularnych  i animowanych  dla dzieci
Zabawy według pomysłów własnych dzieci
Działalność plastyczna dzieci:
	Wykonywanie elementów  dekoracji w sali

Zabawy na świeżym powietrzu (szkolny plac zabaw, boisko)
Porządkowanie Sali















Godzinowy rozkład zajęć świetlicy
730 - 800 
	 przychodzenie dzieci do świetlicy

gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
czytanie czasopism / lektura własna
	przygotowywanie do zajęć lekcyjnych
 800 - 1125  
	opieka nad dziećmi, które nie biorą udziału w zajęciach lekcyjnych (projektach, religia, wycieczkach )

zastępstwa z powodu nieobecności nauczycieli uczących
	opieka nad dziećmi oczekującymi na zajęcia
  1125 -1250
	obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które  korzystają z obiadów

odpoczynek i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: gry stolikowe i komputerowe, zabawy wybranymi zabawkami
 1230 -1430
	zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy: 
	różne formy zabaw ruchowych na powietrzu

spacery, wycieczki
zabawy dydaktyczne, integracyjne, ruchowe
zajęcia ruchowe, relaksacyjne w sali zabaw
zajęcia plastyczno - techniczne
zajęcia muzyczne
prezentacje, pogadanki tematyczne
konkursy, zagadki, gry dydaktyczne, rebusy
oglądanie filmów, bajek dla dzieci
głośne czytanie baśni, bajek, opowiadań dla dzieci
imprezy świetlicowe
1430 -1500
	Zajęcia ciche: 
	odrabianie zadań domowych

ciche czytanie literatury dziecięcej
rysowanie, kolorowanie

 1500 -16
	odpoczynek, zabawy dowolne

nauka własna
gry planszowe
porządkowanie sali świetlicowej




















 Plan Pracy Świetlicy
Poniedziałek
Grażyna Wojdak – 7.00 – 12.15
Urszula Mory – 11.00 – 16.00
Wtorek
Grażyna Wojdak – 7.00 – 12.15
Urszula Mory – 11.00 – 16.00
Środa
Grażyna Wojdak – 7.00 – 11.15
Urszula Mory – 10.30 – 16.00
Czwartek
Urszula Mory – 7.00 – 12.30
Grażyna Wojdak– 10.30 – 16.00
Piątek
Urszula Mory– 7.00 – 13.00
Grażyna Wojdak – 10.15 – 16.00



ŚWIETLICA

Świetlica w szkole podstawowej (...), o której mowa w art. 71b ust.1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.   
 

ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Zadaniem świetlicy szkolnej  jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły w wielu aspektach. Przede wszystkim - opiekuńczym. W świetlicy szkolnej dzieci czują się bezpieczne, są  akceptowane, maja  zapewnione  warunki wspierające ich rozwój. Kolejną funkcją działania świetlicy  jest udzielanie wsparcia w obszarze  dydaktyczno- wychowawczym. Kształci w nich odpowiedzialność, samodzielność, dbałość o dobre relacje z rówieśnikami. Potrzebne jest również oddziaływanie profilaktyczno-terapeutyczne. Chodzi o zapobieganie utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a jednocześnie budowanie właściwej postawy wobec dzieci z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi, problemami emocjonalnymi.
Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 7:00- 16:00. W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, a także biorą  udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.  

Wychowawcy świetlicy:
Grażyna Wojdak
Urszula Mory 

Przed wejściem do świetlicy jest umieszczona gazetka na której znajdują się m.in. informacje dotyczące dyżurów nauczycieli w świetlicy, jadłospis dla osób korzystających z żywienia oraz bieżące informacje i inne ciekawostki.
 












ŚWIETLICA / OPŁATY ZA ŻYWIENIE
Informujemy,
 że opłaty za żywienie można dokonywać wyłącznie na konto bankowe
  do 10 każdego miesiąca,
 
STAWKA ŻYWIENIOWA ZA ŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 20212022
PRZEDSZKOLE 5,20zł dzień (wrzesień)
SZKOŁA- 5,20zł dzień(wrzesień)

 
PONIŻEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO DANE DO PRZELEWU.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA-  Przelew na konto bankowe  o numerze:
49 8530 0000 0900 0390 2000 0001
Na przekazie należy wpisać:
Nazwa odbiorcy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzymiszewie
Kwota: ……………. zł
Tytułem: Opłata za żywienie za miesiąc...... , imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
********************************************************************************
PRZEDSZKOLE- Przelew na konto bankowe  o numerze:
49 8530 0000 0900 0390 2000 0001
Na przekazie należy wpisać:
Nazwa odbiorcy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzymiszewie
Kwota: ……………. zł
Tytułem: Opłata za żywienie za miesiąc...... /Opłata godzinowa za miesiąc…., imię i nazwisko dziecka.
 
 
 

















































Konkursy
1. "RAMKA NA PORTRET MOJEJ BABCI I MOJEGO DZIADKA"
2. Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej  serdecznie zaprasza dzieci do udziału w  konkursie plastycznym: „Ja i mój ulubiony Miś”
3.  KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „Z Baśniowego Kufra” 
4. Konkurs „Wybieram wodę – Akcja edukacja!”
5. KONKURS PLASTYCZNY „NAJŁADNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
6. Konkurs plastyczny „Ilustracja do bajki Czerwony Kapturek” oraz „Polska
7. „Barwy Jesieni”
8. KONKURS PLASTYCZNY „CZTERY PORY ROKU – WIOSNA W OGRODZIE”
9. KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1 - 3 „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH -PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”














