CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/21

CEL GŁÓWNY:
Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki po zakończonych zajęciach edukacyjnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
2. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
3. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności
komunikowania się, wyrażania własnych emocji i panowania nad nimi oraz
rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób kulturalny, bez agresji.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
5. Wdrażanie do utrzymywania porządku oraz poszanowania cudzej własności.
6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
7. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki
własnej.
8. Zapewnić kulturalną rozrywkę i zabawę.
9. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej na świeżym
powietrzu a jeśli jest to niemożliwe to w pomieszczeniu.
10. Propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego
czasu.
11. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań oraz
uzdolnień.
12. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, zachęcanie do eksponowania twórczości
własnej.
13. Pomoc w odkrywaniu przez dzieci ich mocnych stron.
14. Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
15. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie literatury dziecięcej,
wizyty w bibliotece szkolnej, konkursy recytatorskie i czytelnicze.
16. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz szacunku dla innych kultur.
17. Integracja i uspołecznianie dzieci. Wdrażanie do pracy na rzecz innych.
18. Wstępne zapoznanie dzieci z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie
pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji.
19. Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami.

ZADANIA:
1.
2.
3.
4.

Organizowanie opieki uczniom na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
Organizowanie pomocy w nauce.
Tworzenie warunków do samodzielnej pracy.
Wdrażanie do samodzielności.

5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
6. Zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.
7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości osobistej.
8. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
9. Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnianie tej wiedzy.
10. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i psychologiem
w celu podniesienia efektywności pracy.

Wszystkie te działania mają na celu stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do
nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań oraz poszerzać ich wiedzę o
świecie.

