SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna
realizowała zadania zatwierdzone w rocznym planie pracy. Wśród nich znalazły
się również działania nie ujęte w planie, ale wynikające z aktualnych potrzeb
placówki. W świetlicy pracuje dwóch wychowawców oraz dwóch nauczycieli
uzupełniających etat. Ponadto, siedmiu nauczycieli pomaga w prowadzeniu
zajęć realizując zadania statutowe szkoły. Dzięki takiej organizacji pracy
uczniowie mają możliwość nadrobienia braków w nauce oraz skorzystania
z ciekawych i różnorodnych zajęć, rozwijających ich zainteresowania; każdy
z nauczycieli ma do zaoferowania inną formę zajęć.
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 do świetlicy szkolnej uczęszcza
71 uczniów. Największą liczbę tych uczniów stanowią dzieci z klas drugich.
Taka ilość dzieci można było przyjąć tylko dlatego, że nauczyciele zaoferowali
pomoc realizując zadania statutowe szkoły w świetlicy szkolnej. Świetlica
sprawuje także opiekę nad dziećmi, które nie korzystają z zajęć na pływalni,
bądź nie uczęszczają na lekcje religii. Świetlica zapewnia również opiekę nad
uczniami podczas nieobecności nauczycieli. Zadaniem świetlicy wynikającym
z przyjętych obowiązków jest również opieka nad uczniami w stołówce
szkolnej. W tym semestrze na obiady szkolne zapisanych było 111 uczniów. 15
uczniów korzystało z dofinansowania MOPS, w tym 5 uczniów objętych było
dofinansowaniem w ramach 20%. Obiad 1 ucznia finansował GOPS
w Skarżysku – Kościelnym.
Świetlica szkolna wspierana była przez jeden miesiąc przez p. Beatę
Adamską, która prowadziła świetlicę środowiskową. Dodatkową pomocą,
usprawniającą pracę w świetlicy była także p. Marta Dręga, odbywająca staż
w naszej placówce.
W I półroczu położono nacisk na współpracę z rodzicami. Udało się
wspólnie zorganizować „Jesienny Piknik Rodziny”. Świetlica pomogła również
zebrać fundusze na działania Rady Rodziców, sprawowała opiekę podczas
zabawy andrzejkowej dla klas I-VI. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
rodziców świetlica szkolna rozpoczęła realizację innowacji pedagogicznej
„Angielski Metodą Dramy”, w której bierze udział 20 uczniów z klas I-III.

W ramach akcji „Doskonałe mleko”, świetlica wzorem ubiegłych lat
kontynuowała dystrybucję produktów mlecznych wśród uczniów klas I – VI,
a także warzyw i owoców w ramach akcji „Owoce w szkole” w klasach I-III.
Dzieci uczęszczające do świetlicy korzystają z bogatego wachlarza
zajęć. Są to m.in.: nauka czytania, odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne,
komputerowe,językowe, czytelnicze, spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
gry i wycieczki. Nauczycieli wychowawców często wspomagają uczennice ze
szkolnego Wolontariatu, które chętnie przygotowują zajęcia dla młodszych
kolegów i koleżanek. Przebywając w świetlicy uczniowie uczą się także
odpowiedzialności, funkcjonowania w zespole, pomagania innym, dbania o ład
i porządek oraz estetykę najbliższego otoczenia.
Działania zrealizowane przez świetlicę szkolną lub przy jej udziale:











Pasowanie na świetliczaka
Wyjście do kina na film „Jak zostać kotem?”
Wyjście na koncert zespołu „ Małe S.I.E.”
Urodziny pluszowego misia
spotkanie z emerytowanym górnikiem
Anioły 2016
Innowacja pedagogiczna „Angielski metoda dramy”
Dokarmianie ptaków ze szkolnym kołem PCK
Bezpieczno - sportowe ferie
Promocja zdrowego trybu życia – spotkania z panią pielęgniarką

WNIOSKI:
 Z powodzeniem udało się zrealizować projekty zaplanowane w tym
semestrze – cieszyły się uznaniem nie tylko dzieci, ale również rodziców,
 Kontynuować ideę angażowania rodziców i dziadków w życie Świetlicy
Marzeń,
 Utrwalać normy i zasady właściwego zachowania – kultywowanie
wartości.

