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Świetlica GCK - Filia Sokół

Świetlica GCK - Filia Sokół

Dukielska 73, 38-300 Gorlice1.

Telefon: +48 18 353 12 19

e-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury: Danuta Lewek.
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Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury Danuta Lewek.

W roku szkolnym świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00.●

W okresie wakacji („Akcja Lato”) i ferii zimowych („Akcja Zima”) świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w●

godzinach od 9.00 do 13.00. W okresach tych godziny pracy mogą ulegać zmianie, ponieważ są dostosowane do
prowadzonych wówczas rajdów, wycieczek, spacerów po Gorlicach śladami znanych gorlickich osobistości, ognisk,
kuligów, balów karnawałowych.

Średnia dzienna frekwencja korzystających z zajęć świetlicowych wynosi od 15 do 25 osób (liczba ta zwiększa się w●

czasie organizowania dodatkowych wydarzeń)
Wiek uczestników świetlicy wynosi od 7 do 25 lat.●

Wyposażenie świetlicy: sprzęt elektroniczny (komputery z dostępem do Internetu, drukarkę), sprzęt audio-video,●

pomoce i materiały edukacyjne oraz urządzenia służące do ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych.

Świetlica stanowi centralny punkt spotkań i integracji w dzielnicy Sokół. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Osiedla nr 7, lokalnym Kołem Gospodyń oraz Niepublicznym
Przedszkolem „Wesołe Skrzaty”.

Działania świetlicy ukierunkowane są na zapewnienie dzieciom twórczego
i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, poprzez codzienne organizowanie różnorodnych zajęć i aktywności,
które przyczyniają się do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, zaspakajania potrzeby samorealizacji dziecka.

Świetlica oferuje następujące zajęcia cykliczne:

gry zabawowo-taneczne  rozwijające kreatywność u dzieci od lat 4 do 7●

zajęcia taneczne z elementami techniki baletowej dla dzieci od lat 4●

gry, zabawy ruchowe dla dzieci – korekcja wad postawy dla dzieci od lat 7●

zajęcia rozwijające aktywność twórczą i umysłową od lat 6●
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zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci od lat 6●

 


