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• Świetlica szkolna stanowi integralną część 

szkoły. Za świetlicę się nie płaci. Obejmujemy 

swoją opieką dzieci klas I-VII. 95 % stanowią 

uczniowie klas I- III. Świetlica zajmuje w szkole 

cztery sale na  I piętrze : 29,30,31i 32.  W sali 32 

znajduje się tablica interaktywna, każda sala ma 

własny sprzęt audiowizualny. Opiekę nad 

dziećmi sprawuje wykształcona kadra 

nauczycieli. Wszyscy wychowawcy świetlicy 

ukończyli wyższe studia pedagogiczne oraz troje 

także studia podyplomowe z zakresu terapii 

psychologiczno- pedagogicznej. 



Zajęcia w świetlicy

- Zajęcia plastyczne, które cieszą się największą 
popularnością,

- Zajęcia umuzykalniające, gdzie dzieci śpiewają, 
muzykują i słuchają muzyki poważnej,

- Zajęcia słowotwórcze, gdzie uczniowie bawią się 
w kalambury oraz poznają ortografię na wesoło,

- Zajęcia literackie, głośne czytanie literatury dla 
dzieci przez nauczyciela oraz samodzielne 
czytanie przez dzieci,

- Zajęcia manualne- sprawne rączki, gdzie dzieci 
wycinają, malują, lepią. 



Czas wolny w świetlicy

• Uczniowie w świetlicy czekają na lekcje i 

odpoczywają po lekcjach. W tym czasie 

mogą bawić się wspólnie z innymi w 

proponowane przez nauczyciela zabawy, 

albo w małych grupkach bawić się według 

własnej inwencji. Mogą grać w gry 

planszowe, odrobić zadanie z pomocą 

nauczyciela , spożywać śniadanie 

przyniesione z domku, oglądać bajki itp. 



Rozkład dnia w świetlicy

• Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. 
Dzieci kl. I - szych o godz. 7.45 są sprowadzane przez 
nauczyciela do szatni na lekcje. Po lekcjach wracają do 
świetlicy odprowadzone przez nauczyciela uczącego. 
Sprawdzamy obecność, zapisując godzinę przyjścia do 
sali. Razem z nauczycielem dzieci idą na stołówkę 
szkolną na obiadek( cena  obiadu to 3,80zł),wydawanie 
obiadów w godz. od11.00 do 14.30. Po jedzeniu- czas 
wolny, zajęcia świetlicowe zorganizowane i zabawy w 
sali. Rodzice odbierają własne skarby wpisując się do 
zeszytu, gdzie wpisują dane dziecka, godzinę i podpisują 
się. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa dziecka   
w szkole. 



Uwagi końcowe

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
naszej szkoły www.sp9.com.pl i w zakładce 
aktualności do  poszukania informacji z życia 
naszej świetlicy. Nasze dzieci, pełne wielu 
talentów chętnie prezentują własną twórczość 
na forum szkoły i naszego miasta. Biorą chętnie 
udział w konkursach, imprezach 
okolicznościowych i akcjach charytatywnych. 
Fotoreportaże z tych imprez cieszą się wśród 
dzieci  i Rodziców sporą popularnością. Do 
zobaczenia we wrześniu.
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