Załącznik nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej
PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WPROWADZENIE
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje
zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom
w wychowywaniu dzieci, każda świetlica powinna zapewnić wszechstronną opiekę
wychowawczą. Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych
jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Podstawowym warunkiem powodzenia pracy
wychowawczej jest wszechstronne ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia,
zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Dzieci należy uczuciowo związać z naszym
krajem, wzbogacić świat przeżyć przez rozmowy, książki, filmy oraz wycieczki.
Świetlica szkolna to taki neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu
przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po
zajęciach, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe i komputerowe, rysować i malować.
W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę wykazać się uczniowi
słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć
szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do
realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole. Podstawowym założeniem programu jest
ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do
działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen.
Program ma charakter:
a) podmiotowy – zarówno nauczyciel prowadzący zajęcia, jak i uczniowie w nich
uczestniczący mają prawo do swobody uczestniczenia w różnorodnych zajęciach,
b) czynnościowy – program nastawiony jest na wyzwalanie działań przede wszystkim
ucznia, uczeń nabywa i poszerza swoją wiedzę,
c) funkcjonalny – realizacja nastawiona jest na utrwalanie i porządkowanie wiadomości
oraz na umiejętność prezentowania swojej wiedzy,
d) spiralny – jest kontynuacją treści kształcenia i nawiązuje do wiadomości i umiejętności
nabytych wcześniej.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
Przygotowanie dziecka do samodzielności.
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego
wykorzystywania.
Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech
charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
Organizowanie zespołowej nauki.
Utrwalanie wiadomości szkolnych.
Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych
dzieci.
Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.
Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym
powietrzu.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim
środowisku.
Dbałość o dobre imię i honor szkoły.
Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.
Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.
Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody,
wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.

FORMY:
1.
2.
3.

Indywidualna,
Grupowa.
Zbiorowa.

METODY :
1.
2.
3.
4.

Aktywizujące – drama,
Słowne – czytanie, wypowiedź, praca z tekstem,
Czynne – rysowanie, uzupełnianie tekstu,
Oglądowe – pokaz, prezentacja, obserwacja.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.
Program wychowawczy świetlicy służy nauce i uatrakcyjnieniu zajęć. Aby osiągnąć założone
cele należy:
- zapewnić opiekę,
- rozwijać działalność poznawczą, artystyczną,
- rozbudzać zainteresowania dziecka,
- zaspokajać i kształtować potrzeby,
- budzić twórczą aktywność,
- współdziałać w organizowaniu zajęć i imprez,
- powierzać różnego rodzaju zadania,
- pomagać w rozwiązywaniu zadań i problemów,
- kształtować świadomość i potrzeby uczniów.

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW.
W trakcie realizacji programu, ucznia należy oceniać oceną słowną (np. pochwałą) za:
- aktywność na zajęciach,
- samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, poleceń i zadań,
- wartość prezentowanych prac,
- ogólny zasób zdobytych wiadomości i umiejętności.
W świetlicy można zapewnić każdemu dziecku sukces obliczony na miarę jego możliwości.
Warto pamiętać o zasadzie: jak najmniej krytyki – jak najwięcej uznania i pochwał, gdyż
sukces dodaje każdemu skrzydeł, a dziecku w szczególności.

ROCZNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
Miesiąc

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Tematy i zadania do realizacji na zajęciach
1. Wspomnienia z wakacji.
2. Poznajemy zasady obowiązujące na zajęciach świetlicowych.
3. Bezpieczeństwo w szkole, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu na drogach i ulicach.
4. Żyj zdrowo. Higiena na co dzień.
5. Sprzątanie świata-idea. Chcemy żyć w czystym środowisku.
6. Książka mój przyjaciel. Moja ulubiona książka.
1. Witamy jesień . Zmiany w przyrodzie.
2. Dzień Edukacji Narodowej. Rola szkoły i praca nauczyciela
3. Sposób na szóstkę. Nasza szkoła.
4. Słucham i rozumiem innych. Sztuka zadawania pytań.
1. Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych. Pamiętamy o tych którzy odeszli.
2. Święto Niepodległości. Jestem Polakiem.
3. Kim będę jak dorosnę ? Jestem zdolny – moje mocne strony. Rozwijamy nasze hobby i zainteresowania.
4. Andrzejkowe tradycje. Sposób na nudę.
1. Mikołajki-czas radości. Sztuka dawania i przyjmowania prezentów.
2. Zwierzęta zimą. Nadchodzi sroga zima.
3. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia. Wigilia dawniej i dziś.
4. Nauka i śpiewanie kolęd.
1. Nowy Rok. Zabawy karnawałowe.
2. Sporty zimowe, Zdrowe odżywianie zimą.
3. Mój dziadek wie wszystko, moja babcia ma złote serce.
4. Bezpieczne ferie. Dobry pomysł na wolny czas.
1. Nasze uczucia. Obchodzimy walentynki.
2. Przeciwdziałanie agresji - sztuka przyjaźni. Przeciw agresji - sztuka rozwiązywania konfliktów.
1. Głuszyca – moja miejscowość.
2. Święto wszystkich kobiet. Kobiety świata- poznanie różnych postaci.
3. Powitanie wiosny! Zmiany w środowisku i naszych nastrojach.
4. Świąteczny zwierzyniec. Zwyczaje wielkanocne.
5. Uwaga komputer! Uwaga internet! Zalety i wady.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

1.Rozmowy o dobrym wychowaniu. Jak się zachować w różnych miejscach i sytuacjach?
2.Przeciw agresji – sztuka porozumiewania się.
3.Jak mogę pomóc Ziemi? Światowy Dzień Ziemi.
4.Przeciwdziałanie agresji – sztuka przegrywania i zachowań „fair play”.
1.Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2.Jestem Polakiem i Europejczykiem-to brzmi dumnie!
3.„Nie zabłądzi ten kto czyta”. Książki , które warto przeczytać.
4.Uśmiech dla Mamy. Moja rodzina.
1.Dzieci mają prawa-Międzynarodowy Dzień Dziecka.
2.Dzień sportu. Znaczenie sportu w naszym życiu.
3.Dzień Ojca. Co można robić z rodzicami ?
4.Witajcie „bezpieczne” wakacje! Cudze chwalicie, swego nie znacie-ciekawe miejsca w w naszym regionie i w Polsce.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:
Realizacja treści programowych powinna odbywać się w sali świetlicowej wyposażonej w
różnorodne gry i pomoce dydaktyczne.
EWALUACJA PROGRAMU:
1. Konkursy .
2. Wystawy i prezentacje wykonanych prac.
3. Odgrywanie scenek dramowych.
Opracowali:
Czesława Wisińska, Edward Piwoński – wychowawcy świetlicy szkolnej

