ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY
2012/ 2013

Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.
Oprócz zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić czas wolny według
własnego uznania , zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy
nauczyciela. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić uczniom czas w sposób
możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć
określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach
wychowanków.

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
GIMNAZJUM NA ROK 2012/2013

Zadania ogólne

Organizacja pracy
świetlicy szkolnej w
nowym roku szkolnym.

Wspomaganie rozwoju
umysłowego ucznia.

Forma i metoda realizacji
1. Zaplanowanie pracy :
- dopracowanie regulaminu świetlicy szkolnej,
- opracowanie rocznego planu pracy,
- zorganizowanie uczniom pełnej opieki
wychowawczej od godz. 7.00 do 15.50.
2. Zaprowadzenie ewidencji uczniów ;
- sporządzenie list uczniów i wpisanie do dziennika
świetlicy szkolnej,
- zapoznanie uczniów z regulaminem oraz zasadami
obowiązującymi na świetlicy.
1. Zorganizowanie pomocy uczniom w
przygotowywaniu się do zajęć szkolnych,
odrabianiu prac domowych.
2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych „pomoc
koleżeńska”.
3. Wykorzystanie zajęć świetlicowych do
kompensowania braków z wiedzy szkolnej.
4. Praca z uczniami zwolnionymi z zajęć lekcyjnych
w-f, religia oraz zastępstwa doraźne w czasie
wolnym od zajęć szkolnych.
5. Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną
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i pracownią informatyczną, uzmysłowienie
uczniom, że poza podręcznikami szkolnymi są inne
źródła informacji, z których można korzystać.
6. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym
oraz wychowawcami klas.
1. Zapewnienie odpowiednich warunków do
racjonalnego wykorzystania czasu wolnego przez
uczniów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Propagowanie postawy asertywnej wśród
młodzieży:
Troska o psychiczne i
- Naucz się mówić „NIE” bez lęku i wyrzutów
fizyczne zdrowie uczniów. sumienia.
3. Podnoszenie wiedzy uczniów w zakresie
znajomości współczesnych zagrożeń
cywilizacyjnych :
- wynikających z bezpiecznego uczestniczenia
w ruchu drogowym
- narkomania, nikotynizm, alkoholizm –
zajęcia na podstawie dostępnych programów
profilaktycznych.
1. Pomoc uczniów w wykonywaniu
przedmiotów użytkowych i ozdobnych dla potrzeb
świetlicy.
2. Wykonywanie elementów dekoracyjnych
Rozwijanie
3. Praca z komputerem :
indywidualnych
- gry komputerowe
zainteresowań i zamiłowań
- korzystanie z internetu
twórczych
- zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem
edukacyjnych programów komputerowych.
4. Rozwijanie aktywności plastycznej i
technicznej, posługiwanie się różnymi
technikami plastycznymi do wyrażania
własnych przeżyć i spostrzeżeń.
5. Zorganizowanie szkolnego turnieju w
piłkarzyki.
6. Zorganizowanie wyjazdu na plan filmowy
we Wrocławiu.
1. Przestrzeganie norm zachowania się wobec
innych (używanie zwrotów grzecznościowych
:proszę, przepraszam, dziękuję).
2. Eliminowanie agresji słownej (wyzwiska,
Wyeliminowanie
poniżanie, przeklinanie, obrażanie).
przejawów agresji.
1. Wdrażanie uczniów do higieny osobistej : mycie
rąk przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, kultura
Bezpieczeństwo, zdrowie i spożywania posiłków.
higiena uczniów.
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w celu
Rozwijanie prawidłowej rozpoznania problemów zdrowotnych
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postawy i sprawności
fizycznej.

wychowanków, współpraca pedagogiem szkolnym,
wychowawcami klas : doradztwo w zakresie
pomocy uczniom, przekazywanie uwag o młodzieży
wychowawcom i rodzicom uczniów.
3. Kształtowanie zdrowego stylu życia i postawy
asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia.
1.Zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami i po
Opieka nad uczniami
lekcjach.
przed lekcjami i
2. Przypominanie młodzieży o kulturalnym
oczekującymi na autobusy zachowaniu się na przystanku autobusowym i w
szkolne odwożące ich do autobusie.
domów.
3. Rozmowy i przekazanie uczniom wiedzy na
temat bezpiecznego poruszania się po drogach
publicznych, bezpiecznego zachowania się na
terenie szkoły oraz w czasie zabaw na boisku
szkolnym.
1. Udział wychowawców świetlicy w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej szkoły.
Doskonalenie pracy
2. Wykorzystywanie technologii komputerowej i
nauczyciela świetlicy.
informacyjnej adekwatnej do potrzeb własnych i
świetlicy.
3. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą
przedmiotu.
4. Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy
przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia
nauczycieli.
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Wg planu
posiedzeń
Na
bieżąco

W miarę potrzeb plan może ulec zmianie.
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