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ZASADY ZAPISU dzieci na zajęcia w Świetlicy 

 

Do Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim na zajęcia mogą uczęszczać 

wszystkie dzieci w wieku szkolnym, także dzieci rodziców niepracujących.  

Na zajęcia logopedyczne i psychologiczne mogą uczęszczać dzieci już w wieku 

przedszkolnym. 

Zapisy trwają cały rok, tzn. że dziecko można zapisać również w trakcie roku 

szkolnego (jeżeli są miejsca). 

 

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE POŁĄCZONE Z PODWIECZORKIEM 

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00. 

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej i/lub rodzinnej oraz dla dzieci wymagających dodatkowej 

pomocy i wsparcia. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zakwalifikowanych. 

Kwalifikacji dokonuje dyrektor Świetlicy. W celu kwalifikacji dziecka na zajęcia 

rodzic osobiście zgłasza się do dyrektora Świetlicy Pani Renaty Pietruńko 

lub wychowawcy Pani Bronisławy Juszczak-Nazarko. 

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach plastycznych, sportowych, 

komputerowych, świetlicowych i integracyjnych. Dzieci obowiązkowo odrabiają 

lekcje, mają dodatkowe zajęcia z terapii pedagogicznej; uczestniczą w treningach 

kulinarnych i czystości oraz treningach umiejętności społecznych. Dziecko ma 

zapewniony posiłek. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa; 

pomagają nam wolontariusze. Prowadzimy z dziećmi zajęcia profilaktyczne, 

psychoedukacyjne, indywidualne. 

Wspólnie z dziećmi organizujemy imprezy np. Wigilie, Mikołajki. 

Ponadto Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim od 2 września do 

31 grudnia 2013 roku będzie realizowała autorski projekt pod hasłem 

„Świetlica Kuźnią Talentów”  finansowany ze środków MPiPS. 



W projekcie weźmie udział 25. dzieci, dla których zorganizowane będą 

warsztaty plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne oraz zajęcia i rozgrywki 

sportowe. Poza tym prowadzone będą dla dzieci zajęcia  socjoterapeutyczne, a 

także warsztaty edukacyjne dla rodziców. Projekt obejmie zarówno dzieci, jak i ich 

rodziny. Dlatego na soboty zaplanowano wycieczki kulturalno – edukacyjne, 

m.in. kina, teatru, muzeum, galerii, aquaparku itd. Na część z nich pojadą dzieci 

ze swoimi rodzinami, by wspólnie spędzić czas wolny, zintegrować się oraz 

wdrażać w życie zachowania proekologiczne i poznać naszą polską kulturę.  

 

 

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00. Dodatkowo – 

jeżeli jest taka potrzeba – dzieci rodziców pracujących mogą przebywać                          

do godz. 16.00.  

Na zajęcia dziecko zapisuje osobiście rodzic – wypełnia druk wniosku. Na 

prośbę rodziców dzieci z klas pierwszych przyprowadzamy ze świetlicy szkolnej o 

godzinie 12.00 i 13.00. Dzieci dojeżdżające są także przyprowadzane ze świetlicy 

szkolnej przez naszego pracownika i odprowadzane na autobus. 

Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci w wieku 

szkolnym, także dzieci rodziców niepracujących.  

Dzieci na zajęciach świetlicowych codziennie uczestniczą w zajęciach 

plastycznych, sportowych i komputerowych. Grają w bilard, piłkarzyki, w gry 

planszowe, zabawy umysłowe. Odrabiają lekcje. Organizujemy koła 

zainteresowań: taneczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, warsztaty 

plastyczne. Prowadzimy z dziećmi zajęcia tematyczne i profilaktyczne. Dzieci 

uczestniczą w  imprezach i zabawach np. andrzejki, zabawa karnawałowa. 

Kontakt – wychowawca - pedagog Bronisława Juszczak-Nazarko 

 

 

 

 

 



 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE 

 są przeznaczone dla dzieci z lękami adaptacyjnymi, nadpobudliwych, 

agresywnych, także dla dzieci chcących rozwijać swoją osobowość, 

 mają na celu dostarczenie dzieciom doświadczeń społecznych dzięki, którym 

w zachowaniu dziecka mają nastąpić określone zmiany, 

 są to zajęcia grupowe, grupa liczy od 3 do 10 osób, 

 prowadzi wykwalifikowany pedagog socjoterapeuta.  

Na zajęcia dzieci uczęszczają dobrowolnie, za zgodą rodziców. 

Nabór dzieci na zajęcia przebiega w ścisłej współpracy ze szkołami                                     

i przedszkolami. 

Kontakt - pedagog socjoterapeuta Renata Pietruńko, dyrektor świetlicy. 

 

 

 

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 

Psycholog prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży                 

w wieku szkolnym.  

Psycholog prowadzi: 

 Terapię indywidualną dla dzieci.  

 Konsultacje psychologiczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi oraz 

nadpobudliwością psychoruchową.  

 Zajęcia grupowe psychoedukacyjne dla dzieci.  

 Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli. 

 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 

Zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje do psychologa. Jeżeli niepokoi Cię 

zachowanie Twojego dziecka, chcesz porozmawiać z psychologiem zapraszamy. 

Kontakt - psycholog Aleksandra Wszołek-Żurek. 

 

 

 

 

 



 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci z wadami wymowy w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. 

Logopeda, za zgodą rodziców, we wrześniu przeprowadza                              

w przedszkolach i szkole (w klasach pierwszych) logopedyczne badania 

przesiewowe i kwalifikuje dzieci do terapii. Logopeda informację na temat 

dzieci wstępnie zakwalifikowanych na terapię lub konsultacje przekazuje 

wychowawcy klasy/ grupy, który następnie informuje rodziców dziecka.  

Poza tym każdy rodzic, którego niepokoi cokolwiek w rozwoju mowy 

własnego dziecka może zgłosić się (bez skierowania) do logopedy na 

konsultacje.  

Terapia jest dobrowolna, o uczestnictwie decyduje rodzic. Na zajęcia 

logopedyczne dzieci uczęszczają z rodzicami w celu uzyskania optymalnej 

współpracy i pożądanych efektów. 

Bardzo ważne jest systematyczne (codziennie) wykonywanie z dzieckiem                    

w domu zadanych przez logopedę ćwiczeń. 

Kontakt – logopeda Pani Maria Nowoświatłowska. 

 

 


