ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY
SZKOŁA PODSTAWOWA W POCZESNEJ ROK SZKOLNY 2018/19
bloki tematyczne
Zabawa
i nauka
w świetlicy.
Organizowanie
pracy opiekuńczo wychowawczej

Zdrowie
i bezpieczeństwo
to podstawa.
Wpajanie uczniom
kultury życia
codziennego,
kształtowanie
postaw
społecznych
i prozdrowotnych

zagadnienia szczegółowe
− Zorganizowanie zespołów
świetlicowych, podział dzieci na
grupy, poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków,
− Zapoznanie dzieci z regulaminem
świetlicy i zasadami bezpieczeństwa
w ruchu drogowym,
− Przypomnienie zasad BHP
obowiązujących w szkole,
− Przygotowanie dokumentacji
związanej z odpłatnością za bilety
miesięczne i dożywianiem dzieci,
− Opracowanie planów pracy
opiekuńczo – wychowawczej
i rozkładu dnia, przygotowanie
świetlicy do zajęć, dbanie o estetykę,
dekoracje stałe i okolicznościowe,
− Integrowanie uczniów poprzez
organizowanie gier i zabaw
zespołowych na powietrzu i na
świetlicy,
− Przygotowanie ABC świetlicy –
poradnik dla ucznia,
− Wykonanie upominków dla
najlepszych „Świetliczaków” oraz
rodziców wspierających świetlicę.
− Prowadzenie zajęć ruchowych w
formie zabaw na boisku i w
świetlicy,
− Organizowanie spacerów , rajdów,
− Przypomnienie zasad zachowania w
czasie zabaw zespołowych i
posiłków na stołówce,
− Uczenie kulturalnego wypowiadania
się i zachowania,
− Prowadzenie indywidualnych
rozmów o tematyce związanej
z problemami nastolatków,
− Profilaktyka uzależnień , nałogi
zaburzenia odżywiania: pogadanki,
indywidualne rozmowy,
− Uczenie higieny osobistej
i dobrych nawyków żywieniowych,
stały kontakt z higienistką szkolną,
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Kreowanie
talentów i
zamiłowań
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zainteresowań
uzdolnień i hobby

Wiedza na
najwyższym
poziomie.
Wyrabianie
nawyku
systematyczności i
organizacji nauki

− Prowadzenie akcji picia mleka
„Szklanka mleka”, „Owoce w
szkole”,
− Współpraca ze szkolnym kołem
PCK,
− Angażowanie uczniów w akcje
charytatywne- współpraca z
członkami szkolnego wolontariatu,
− Typowanie uczniów do korzystania
z bezpłatnego dożywiania
nawiązanie współpracy z GOPS
− Pełnienie dyżurów podczas przerw
obiadowych.
− Wychowanie do wartości,
godności, szacunku, kształtowanie
patriotycznych postaw,
− Prowadzenie zajęć czytelniczych,
przyrodniczych, sportowych,
plastycznych,
− Organizacja współzawodnictwa w
pracach na rzecz świetlicy (konkursy
świetlicowe), pomoc w
przygotowaniu się do konkursów
szkolnych,
− Przygotowanie pokazów filmowych wg planu
edukacyjnych, rozrywkowych,
− Uczenie opieki nad roślinami,
− Organizacja gier ćwiczących
logiczne myślenie – warcaby,
szachy, sudoku,
− Pogadanki i ćwiczenia praktyczne
dotyczące nabywania umiejętności
kreowania własnej kariery szkolnej i
wyborów osobistych kl.VII-VIII SP
i kl. III G,
− Działalność przy świetlicy Klubu
Globtrotera, współpraca z
Samorządem Uczniowskim,
− Przygotowanie cyklicznych zajęć,
wystaw poświęconych obchodom
100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
− Zorganizowanie miejsc do
odrabiania lekcji, założenie
karnetów do prac domowych
cały rok
uczniom,
− Doposażenie kącika czytelniczego,
biblioteczki świetlicowej, pomocy
dydaktycznych i sportowych,
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− Organizowanie pomocy w
odrabianiu lekcji klas I- IV
i uczniów klas starszych , którzy
potrzebują pomocy dydaktycznej
i wsparcia wychowawczego,
− Wykorzystanie tematycznych zajęć
świetlicowych do uzupełnienia
braków wiedzy szkolnej uczniów,
− Przygotowanie kącików: relaksu,
telewizyjnego i sali zabaw dla
najmłodszych,
− Tworzenie grup pomocy
koleżeńskiej w nauce,
− Współpraca z biblioteka szkolną,
udział wychowanków w zajęciach
czytelniczych,
− Współpraca z koordynatorem
doradztwa zawodowego, pomoc w
wyborze szkoły, kształcenie
zawodowe,
− Wdrażanie ucznia do
samodzielności ,innowacyjności
oraz kreatywnego sposobu
myślenia,
− Rozwijanie kompetencji
informatycznych i technologii
cyfrowej wśród uczniów.
− Chrzest świetlicowy – przyjęcie
uczniów klas I SP
− Świetlicowe Andrzejki – kąciki
wróżb kl. I- III G,
− Szkolna Wigilia – loteria
bożonarodzeniowa kl. I- III G,
− Sklepik i poczta Walentynkowa –
− kl. I -III G,
− Wielkanoc – konkurs na ozdobę
wielkanocną kl. I-V SP,
− Obchodzimy Dzień Przyjaciela kl.
III SP,
− Świetlicowy piknik – impreza
plenerowa Klub Globtrotera, SU
− Przygotowanie Fotograficznej
kroniki świetlicy.
− Współpraca z wychowawcami klas ,
pedagogiem i psychologiem,
− Uczestnictwo rodziców i
zaprzyjaźnionych osób w imprezach
świetlicowych,
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− Przygotowanie informatora dla
nauczycieli i rodziców „ABC
świetlicy” przygotowanie analizy
ankiet oceniających pracę świetlicy
za rok szkolny 2017/2018,
− Przygotowanie tablicy informacyjnej
dla rodziców,
− Ankietowanie grup rodziców,
nauczycieli, uczniów oceniających
pracę świetlicy 2018/2019
− Udział wychowawców świetlicy w
szkoleniowych radach
pedagogicznych WDN, doskonalenie
warsztatu pracy: udział w zespołach
zadaniowych, uczestnictwo w
szkoleniach organizowanych przez
ośrodki metodyczne,
− Studiowanie literatury i czasopism z
zakresu pedagogiki opiekuńczowychowawczej „Świetlica w szkole”
oraz koleżeńskie hospitowanie zajęć
świetlicowych,
− Przygotowanie relacji z imprez
świetlicowych , umieszczenie ich na
stronie internetowej szkoły i w
kronice świetlicy.
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Opracowanie planu: wychowawcy świetlicy

