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• Świetlica szkolna stanowi integralną część szkoły. Obejmuje swoją

opieką klasy I-VIII. 95 % stanowią uczniowie klas I- III. Świetlica

zajmuje w szkole cztery sale. Opiekę nad dziećmi sprawuje

wykształcona kadra nauczycieli. Wszyscy wychowawcy świetlicy

ukończyli wyższe studia pedagogiczne oraz dwoje także studia

podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-

pedagogicznej ( 2 osoby).



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 sali gier czekają na lekcje,

a po lekcjach odpoczywają w salach

świetlicy. W tym czasie mogą bawić się

wspólnie z innymi w proponowane przez

nauczyciela zabawy w sali lub na

kreatywnym placu zabaw , albo w małych

grupkach bawić się według własnej

inwencji. Mogą grać w gry planszowe,

odrabiać zadania domowe, słuchać bajek,

spędzać czas na sportowo itp.



Rozkład dnia w świetlicy
• Świetlica szkolna pracuje w godzinach
6.30 – 8.00 oraz po lekcjach uczniów od
11.15 - 16.30. Dzieci kl. I – III o godz. 7.45 są
odbierane z sali gier przez nauczyciela
uczącego. Po lekcjach odprowadzane są
do świetlicy. Sprawdzamy obecność,
zapisując godzinę przyjścia do sali. Po
lekcjach - czas wolny, zajęcia świetlicowe
zorganizowane i zabawy w sali. Odbieranie
dzieci ze świetlicy dostosowane jest do
wytycznych GIS, MZ i MEN mając na uwadze
bezpieczeństwo uczniów w czasie
pandemii. Rodzice są proszeni
o aktualizowanie danych w karcie
zgłoszenia – szczególnie telefonów
kontaktowych.



Sprawy formalne w świetlicy

• Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia
dziecka do świetlicy i podania wszystkich danych do tego
koniecznych. Prosimy o podanie ważnych telefonów do
Rodziców, aby łatwo było skontaktować się w razie złego
stanu zdrowia dziecka. Rodzice wyznaczają także w karcie
osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy lub
zezwalają dziecku na samodzielny powrót do domu
potwierdzając zgodę na piśmie. Dotyczy to jednak uczniów
powyżej 7 roku życia. Rodzice mają prawo wglądu do kart
zgłoszeń i mogą je na nowo aktualizować. W razie posiadania
wyroków sądów rodzinnych na temat ograniczenia lub
odebrania praw rodzicielskich jednemu z rodziców, rodzic
zobowiązany jest podać tę informację nauczycielom świetlicy,
a wyrok sądu przekazać pedagogowi szkolnemu. Rodzice
potwierdzają także na piśmie w karcie zgłoszeń zapoznanie się
z Regulaminem Świetlicy, który znajduje się na stronie
internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń obok świetlicy.



Stołówka szkolna
• Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godz.
11.00 – 14.30. Koszt pojedynczego obiadu wyniesie
od 1 września 4,00 zł. Posiłek jest dwudaniowy
z piciem i chlebem, często także z owocem. Zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN uczniowie korzystają ze
stołówki zgodnie z ustalonym grafikiem razem ze
swoją klasą pod opieką nauczyciela uczącego.
Odpłatność za obiady zbierana jest zawsze przez
pierwsze cztery dni robocze każdego miesiąca
wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.
Dokładna kwota podawana jest na fb szkoły oraz
poprzez e-dziennik. Istnieje możliwość skorzystania
z dofinansowania obiadów, wnioski należy składać
do MOPS-u w Dębicy przy ul. Akademickiej 12.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
14 - 670 50 06.



Uwagi końcowe
• Wypełnione karty zgłoszeń dziecka do świetlicy

na rok szkolny 2021/2022 należało złożyć do
31.03.2021 roku w sekretariacie szkoły. Kto
jeszcze tego nie zrobił proszony jest
o uzupełnienie dokumentacji do 30 czerwca
2021 roku. Osoby, które wysłały karty pocztą
mailową złożą oryginalne podpisy we wrześniu.
Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do świetlicy
mają pracujący rodzice oraz osoby samotnie
wychowujące dzieci. Za świetlicę szkolną się nie
płaci. Listy dzieci przyjętych do świetlicy będą
dostępne po 15 sierpnia 2021 roku.



Zaproszenie 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

internetowej www.sp9.com.pl oraz fb szkoły.
Znajdziecie tam Państwo mnóstwo informacji
z życia naszej świetlicy i szkoły. Nasze dzieci,
pełne wielu talentów chętnie prezentują własną
twórczość na forum społeczności szkolnej
i naszego miasta. Bardzo chętnie biorą udział
w konkursach, imprezach okolicznościowych
i akcjach charytatywnych. Fotoreportaże z tych
imprez cieszą się wśród dzieci i Rodziców sporą
popularnością. Do zobaczenia we wrześniu.

http://www.sp9.com.pl/

