O G Ł O S Z E N I E
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna w Sędziszowie przy
ul. Kard. Wyszyńskiego 4 od 01 czerwca 2020 r. kontynuuje realizację
zadań rozpoczętych w 2018 roku w ramach projektu Powiat Jędrzejowski
Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 -18 lat z terenu Gminy Sędziszów
na

zajęcia

świetlicowe,

podczas

których

kontynuowane

będą

zajęcia

specjalistyczne, edukacyjno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00
w dni nauki szkolnej, a w czasie wakacji i ferii zimowych od 8.00 do 16.00.
Wszelkie podejmowane w ramach świetlicy działania są ważne i potrzebne.
Zajęcia świetlicowe są dla dzieci często jedyną zorganizowaną formą spędzania
wolnego czasu, czego zwykle nie są w stanie zapewnić im rodzice i opiekunowie.
Dzięki świetlicy dzieci nie chodzą bez celu po mieście, ale mają zapewnione
różnorodne zajęcia, opiekę i posiłek.
Wspieranie rozwoju potrzeb edukacyjnych dzieci jest bardzo ważnym aspektem.
Zdajemy sobie sprawę, że aby ten cel osiągnąć w realizację działań musimy
zaangażować

rodziców

i

utrzymywać

stały

ze środowiskiem rodzinnym każdego dziecka.

i

systematyczny

kontakt

Praca na świetlicy ma zapewnić

dzieciom wszechstronny rozwój. Przy okazji zabaw, wspólnych gier, konkursów
plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych dzieci uczą się współpracy
w grupie, wzajemnego szacunku, zachowań społecznie akceptowanych.
Tego rodzaju działalność stanowi doskonałą formę, przekazywanie dzieciom
pozytywnych wartości, uczy zasad, norm i postaw prospołecznych.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID-19 zarówno u podopiecznych i ich
rodzin oraz pracowników świetlicy wprowadzone zostały wewnętrzne procedury
bezpieczeństwa. Wszystkich zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania
zasad w zakresie ich dotyczącym.
Zgodnie z Rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego
wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w świetlicy
został wprowadzony reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy;
-

ustalono stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki

-

ograniczono liczbę dzieci przebywających w placówce.

Obecnie w okresie zagrożenia epidemicznego planowane są;
-

pomoc w realizacji zadań szkolnych

-

zajęcia plastyczne

-

zajęcia przy komputerach

-

zabawy z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego

-

rozmowy, dyskusje, pogadanki

-

projekcja filmów dokumentalnych, fabularnych, bajek

Od 1 września 2020 r. w miesiącach nauki szkolnej oferujemy opiekę
wychowawczą, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne, edukacyjno-wyrównawcze, specjalistyczne
i rozwijające zainteresowania podopiecznych.
Udział we wszystkich zajęcich prowadzonych w świetlicy jest bezpłatny.
Druki wymaganych dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie:
www.mgopssedziszow.pl
lub
w
siedzibie
Świetlicy
środowiskowosocjoterapeutycznej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie.
Dokumenty należy składać w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godz.
12.00 – 18.00. Przy składaniu dokumentów należy zachować obowiązujący reżim
sanitarny.

Serdecznie zapraszamy

