PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Plan pracy świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w roku
szkolnym 2016/2017 oparty jest na założeniach i celach Programu Wychowawczego Szkoły
oraz Szkolnego Programu Profilaktyki.
CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Podstawowym zadaniem wychowawców świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie
dzieciom opieki wychowawczej w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, umiejętności i uzdolnień
m.in. poprzez organizację zajęć ruchowych, plastycznych, muzycznych i innych.
Do celów szczegółowych działalności świetlicy należą:
1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Kształtowanie właściwej postawy moralnej i wyrobienie właściwych cech charakteru.
3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i w swoim
środowisku.
4. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki
i wrażliwości na piękno.
5. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego. Wyrabianie nawyków
kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami i pedagogiem
szkolnym.
Zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego:
1. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się ( kultura osobista, kultura
słowa).
2. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka podczas zabawy i nauki.
3. Udzielanie pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych.
4. Różne formy pracy z książką i czasopismem.
5. Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, zajęcia muzyczne, relaksacyjne, plastyczne
i komputerowe.
6. Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej.
7. Organizowanie świąt i niektórych ważnych wydarzeń w ciągu roku.
8. Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki i luźne
odpowiedzi.
9. Sprowadzanie dzieci na obiady w stołówce.

Zadania
I. Zorganizowanie
pracy świetlicy.

II. Wdrażanie
uczniów do
praktykowania
zdrowego trybu
życia.

III. Udzielanie
wsparcia uczniom
mającym
niepowodzenia
szkolne.

Formy realizacji
1. Podział uczniów na grupy
świetlicowe, przydział
wychowawców do grupy
świetlicowej.
2. Zbieranie wniosków zapisu
dziecka do świetlicy szkolnej.
3. Przydział zakresu obowiązków
wychowawcom świetlicy.
4. Zapoznanie uczniów z
Kodeksem grupy świetlicowej.
Pogadanka na temat bezpiecznego
poruszania się w drodze do szkoły.
1. Kształtowanie nawyku
przestrzegania zasad higieny
osobistej, zdrowego odżywiania.
2.Gry zespołowe, zabawy
rekreacyjne, zabawy
z wykorzystaniem sprzętu
sportowego w miarę możliwości na
świeżym powietrzu.
3. Wycieczki i wyjścia.
4. Dbałość o kulturalne i
higieniczne spożywanie posiłków.

Termin
Do 15.09.16r.

Odpowiedzialny
Kierownik świetlicy

Cały rok

Wychowawcy

Do 01.09.16r.

Kierownik świetlicy

Do 15.09.16r.

Wychowawcy

Cały rok

Wychowawcy

1. Współpraca z rodzicami,
Cały rok
wychowawcami i kadrą
specjalistyczną.
2. Kształtowanie umiejętności
korzystania z książek oraz
nowoczesnych nośników
informacji jako źródło wiedzy.
Współpraca ze szkolną biblioteką.
3. Zapoznanie uczniów
z technikami efektywnego uczenia
się poprzez zastosowanie gier
i zabaw rozwijających zdolności
zapamiętywania i rozumienia.
4. Zajęcia czytelnicze dla dzieci
(ciche czytanie, głośne,
opowiadania, dyskusja).
5. Pomoc uczniom w odrabianiu
lekcji i uzupełnianiu zaległości
w nauce zarówno przez nauczycieli
jak i starszych uczniów.

Wychowawcy

IV. Rozwijanie
zainteresowań
i zdolności.

1.Stosowanie różnorodnych form Cały rok
i aktywizujących metod pracy.
2.Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych.
3.Upublicznianie osiągnięć na
stronie internetowej szkoły.
4. Prezentacja talentów uczniów
w środowisku lokalnym: kiermasze
prac uczniów, wystawki prac,
występy uczniów podczas
„Świetlicowego Dnia Rodzinki”.

Wychowawcy

V. Współpraca
z rodzicami,
wychowawcami
i kadrą
specjalistyczną.

1.Systematyczne rozmowy z
Cały rok
rodzicami.
2.Korzystanie z poczty szkolnej –
Librus w celu wymiany informacji.
3.Udział w zebraniach
wychowawców klas z rodzicami
oraz w zespołach
wychowawczych.
1.Wycieczki edukacyjne.
Cały rok
2.Udział w konkursach
wewnątrzkolnych
i zewnątrzszkolnych.
3.Organizowanie konkursów
i imprez o zasięgu szkolnym
i dzielnicowym.

Kierownik świetlicy,
Wychowawcy

VI. Aktywny udział
świetlicy w życiu
społecznym szkoły
i środowiska
lokalnego

Wychowawcy

