RAMOWY ROZKŁAD DNIA
10.30/11.30 – 12.30
Zbiórka dzieci, sprawdzenie listy obecności, odpoczynek.
Gry i zabawy pod kierunkiem nauczyciela/wychowawcy świetlicy, gry i zabawy wg
zainteresowań dzieci w sali: budowanie z klocków, gry stolikowe (gry planszowe), zabawy
tematyczne wg potrzeb dzieci.
12.00 – 13.00
Przygotowanie do obiadu: porządkowanie i wietrzenie sal, zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne.
Obiad dla klas 0-I oraz zjedzenie swojego posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
szkolnych.
12.45 – 14.30
Obiad dla klas starszych oraz zjedzenie swojego posiłku, przez dzieci nie korzystają z
obiadów szkolnych.
13.15 – 14.15
Odpoczynek po obiedzie, ciche czytanie, gry stolikowe, zabawy relaksacyjne.
Zajęcia tematyczne prowadzone przez nauczycieli/wychowawców świetlicy: realizacja planu
miesięcznego, udział dzieci w kołach zainteresowań, w spotkaniach z gośćmi świetlicy, udział
w imprezach i programach artystycznych
14.30 – 15.00 Podwieczorek dla klas młodszych
15.00 – 15.15 Podwieczorek dla klas starszych
15.15 – 18.00
Gry i zabawy pod kierunkiem nauczyciela – wychowawcy świetlicy, gry i zabawy wg
zainteresowań dzieci (w sali, na korytarzu lub na świeżym powietrzu, o ile tylko aura za
oknem na to pozwala). Pomoc przy odrabianiu pracy domowej, grupowa oraz indywidualna.
Obiór dzieci ze świetlicy.
Ramowy rozkład dnia uwzględnia wszystkie dodatkowe zajęcia, w których biorą udział
dzieci.
Zasady funkcjonowania świetlicy, regulamin oraz tematy wiodące przygotowane na dany rok
szkolny, rozkład wszystkich zajęć pozalekcyjnych i inne bieżące informacje są wywieszone
na tablicy informacyjnej przy wejściu do świetlicy (Ip.)
Dobrowolne opłaty za świetlicę – kwota 20 zł. ustalona przez Radę Rodziców prosimy
zrealizować w KASIE szkoły (pokój nr 7, parter) Wpłat można dokonywać raz na miesiąc,
kwartalnie lub z góry za cały rok (200 zł.).
Za wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy! 

Uzyskane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy do zajęć świetlicowych:
 artykuły papiernicze,
 gry stolikowe/planszowe, klocki i zabawki,
 sprzęt do zabaw i zawodów sportowych,
 książek, czasopism dziecięcych, filmów i kaset,
 opłacenie teatrzyków, koncertów, bali lub spotkań autorskich,
 opłacenie zajęć plastyczno-technicznych,
 zakup drobnych nagród i dyplomów dla zwycięzców w konkursach,
 zakup słodyczy, wody do picia.
Staramy się zapewnić naszym wychowankom miłą i serdeczną atmosferę, poczucie
bezpieczeństwa, urozmaicić dzień wykorzystując i realizując propozycje ciekawych zajęć i
zabaw (w sali i na powietrzu), wykorzystać zaangażowanie, potencjał twórczy i inicjatywę
dzieci podczas organizacji czasu, który dzieci spędzają w świetlicy.
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