DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY:
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Świetlica szkolna czynna jest codziennie, w godz. od 6.30 do 17.00
1. Od godz. 6.30 do 7.00 wszystkie dzieci zbierają się w sali na I piętrze
2. Od godz. 7.00 do 17.00
 w sali na I piętrze -klasy 2 i starsze
3. Od godz. 7.00 do 17.00
 W sali 224 - klasy 1
4. Od godz. 8.00 do 16.00
 Także w sali 219 (II Piętro) klasy 1
 O tym, które klasy przebywają, w jakiej sali informują kartki na
drzwiach
W świetlicy mogą przebywać uczniowie, których rodzice zadeklarowali potrzebę takiej opieki
i wypełnili Karty przyjęcia do świetlicy.
Osoba nie będąca rodzicem dziecka, może je odebrać, tylko wtedy, gdy została upoważniona
do tego pisemnie przez prawowitych opiekunów i takie upoważnienie znajduje się w
świetlicowej dokumentacji. ( Obowiązujące w świetlicy druki upoważnień znajdują się u
wychowawców oraz na stronie www szkoły - w zakładce świetlica)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym w świetlicy obowiązuje regulamin oraz
określone zasady, z którymi można zapoznać się u wychowawców oraz na stronie WWW
szkoły (zakładka Świetlica). Najważniejsze z nich :
1. Dziecko przychodząc i wychodząc ze świetlicy, musi każdorazowo zgłaszać ten fakt
wychowawcy, który odnotowuje jego obecność w dzienniku.
2. Opiekun musi odebrać dziecko osobiście (dzieci nie są wypuszczane na telefoniczną
prośbę rodzica).
3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się od 8.00, zgodnie z harmonogramem
pracy świetlicy. Planowane są również zajęcia rozwijające zainteresowania (np.
muzyczne, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, przyrodnicze itp)
 Ale od godz. 7.00 – 8.00, od godz. 12.45 – 14.30 – pora obiadowa, od 16.00 –
17.00 sprawowana jest jedynie opieka nad dziećmi
4. Dzieci jedzą obiady pod opieką wychowawcy, w określonym grafikiem czasie
5. Dzieci bawią się określonymi zabawkami, grami w wyznaczanych w salach kącikach do
zabaw. Dbają o wyposażenie świetlicy, po zakończonej zabawie odkładają zabawki i
gry na miejsce. W pilnowaniu porządku pomagają im „opaski kapitanów”
6. Na 5 minut przed wyjściem na lekcje, klasy przygotowywane są do wyjścia na zajęcia
7. Uczniowie klas 1 oraz 2a-d odbierani są na lekcje i przyprowadzani do świetlicy przez
nauczycieli, pozostałe klasy 2 i starsze idą do sal same, wracają pod opieką nauczycieli
8. Na terenie szkoły, także w świetlicy, zabrania się używania przez uczniów telefonów
komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (tabletów, smartfonów itp. )
9. Dzieci przynoszą zabawki z domu na własną odpowiedzialność. Powinny bawić się
nimi wspólnie innymi dziećmi
10. Jeśli mają swoje np. klocki lego bawią się tylko nimi ( nie wolno mieszać z zabawkami
szkolnymi
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11. W świetlicy dzieci zachowują się kulturalnie, życzliwie, są koleżeńskie, mówią
spokojnym głosem (nie przekrzykują się, nie kłócą)
Wychowawcy świetlicy chętnie podzielą się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat
dziecka w czasie ustalonych konsultacji, za pomocą wiadomości w dzienniku Librus, zeszytów
kontaktowych. W szczególnych przypadkach mogą się z Państwem spotkać w innych terminach
( po wspólnym ich ustaleniu). Bardzo prosimy o nie absorbowanie dłuższą rozmową
wychowawców, gdy sprawują bezpośrednią opiekę nad grupą świetlicową.
W bieżącym roku planujemy wprowadzić:
 Obowiązkowe odrabiania lekcji pod opieką wychowawców od 14.00 do 15.00
 Dla dzieci, które nie mają nic zadane, w tym czasie organizowane będą ciche
zajęcia stolikowe (prace plastyczne, zachęcanie do czytelnictwa, rozwijanie
umiejętności grafomotorycznych, itp.)
 Wspólne śniadania i stałe pory posiłków:
 Obiady zgodnie z grafikiem
 I śniadanie
8.30-8.45
 II śniadanie 11.30-11.00
Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje panie wicedyrektor SP nr 25 – Beata
Wolańska.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Czekamy na propozycje, uwagi.

Zespół wychowawców świetlicy

