CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
CELE GŁÓWNE
1. Zapewnienie opieki uczniom po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu
2. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobieniu prac
domowych, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
3. Obserwacja i poznawanie dziecka w różnych sytuacjach wychowawczych
4. Organizacja gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w
pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, organizowanie zajęć z tym
związanych
6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
7. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej
8. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
 Tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, wzbogacanie
ich poprzez działanie zespołu, wiązanie z życiem dzieci wiadomości nabytych
przez nie w szkole, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie
wielostronnej aktywności twórczej i postaw motywacyjnych
 Kształtowanie postaw społecznych podczas kontaktów między uczestnikami
zajęć i w czasie tworzonych świadomie sytuacji sprzyjających współdziałaniu,
nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowaniu się ważnymi dla
zbiorowości normami i kryteriami postępowania
 Planowe oddziaływanie na postawy społeczno – moralne dzieci, pomoc w szkole
w przezwyciężaniu aktualnych trudności w tej dziedzinie i negatywnych
wpływów środowiska
 Pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu wartości w uzyskaniu wyższej
samooceny
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zdobywanie nowych
doświadczeń w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym,
kulturalnym
2. Umożliwianie dzieciom odkrywania siebie przez własne działanie
3. Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji
4. Kształtowanie myślenia twórczego i twórczej postawy
5. Wspomaganie podmiotów ( dzieci, rodziców, wychowawców klas ) w
podejmowaniu właściwych wyborów, wpływających na aktywność twórczą
wszechstronny rozwój dziecka
6. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i zasad bezpieczeństwa
7. Budowanie przez dziecko pozytywnego obrazu własnej osoby
8. Nawiązanie łączności ze sztuką i pogłębianie jej wpływu na codzienne życie
9. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych na
zasadzie kompromisu

ZADANIA WYCHOWAWCZE

1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości ogólnoludzkich
2. Poznanie i wyrażanie dziecka w różnych formach ekspresji
3. Wspomaganie rozwoju wrodzonych możliwości twórczych, intelektualnych

