Plan pracy świetlicy
przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Kraśniku
w roku szkolnym 2018/2019

ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

I. Dydaktyczno-wychowawcze
1. Rozbudzanie aktywności i
postawy twórczej, kształcenie
zainteresowań.

1. Prowadzenie różnorodnych zajęć świetlicowych:
 prace plastyczne i ręczne;
 gry i zabawy (ruchowe, sportowe, towarzyskie, stolikowe,
logiczne, dydaktyczne, komputerowe);
 zajęcia umuzykalniające (zabawy ze śpiewem, nauka i
śpiewanie piosenek);
 praca z książką i czasopismem;
 konkursy;
 spacery i wycieczki piesze.
2. Korzystanie z kącika książek i czasopism.
3. Prowadzenie zajęć zapoznających dzieci z tradycjami
i obrzędami (np. Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie,
Wielkanoc…).
4. Dbanie o przydzielone tablice ekspozycyjne.
5. Organizacja imprez świetlicowych:
 Andrzejki świetlicowe;
 Konkursy plastyczne: pory roku – Jesień, Zima, Wiosna;
 Inscenizacja bajki ;

 Kiermasz Bożonarodzeniowy;
 Kiermasz Wielkanocny;
 Konkurs plastyczny w ramach programów „Mleko w szkole”
i „Owoce i warzywa w szkole”.
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2. Umiejętność współżycia w
grupie.

3. Kształtowanie nawyków i zasad
kulturalnego życia codziennego.

4. Bezpieczeństwo dziecka.

1. Zapoznanie się dzieci (klasy 0, I).
2. Udział wychowanków w imprezach i uroczystościach szkolnych
i świetlicowych.
3. Współodpowiedzialność za powierzony sprzęt, gry i zabawki.
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1. Utrwalanie nawyków higienicznych – mycie rąk,
wietrzenie pomieszczeń świetlicy, zmiana obuwia.
2. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w świetlicy,
podczas obiadu itp.
3. Wykonywanie drobnych napraw gier, zabawek i książek.
4. Codzienna troska o ład i porządek w świetlicy.
5. Prowadzenie zajęć wyrabiających u dzieci szacunek do
rodziców, osób starszych i siebie nawzajem w powiązaniu
ze świętami: Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka,
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca.

cały rok

wychowawcy świetlicy

1. Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w życiu
codziennym.
2. Bezpieczna droga do szkoły – utrwalenie znajomości zasad
ruchu drogowego.
3. Bezpieczeństwo podczas ferii, wakacji i w czasie wolnym
od nauki.
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5. Wspomaganie procesu
dydaktycznego szkoły.

1. Pomoc w odrabianiu prac domowych, sprawdzanie odrobionych
lekcji.
2. Pomoc w nauce dzieciom napotykającym trudności.
3. Prowadzenie zajęć utrwalających wiadomości, gry i zabawy
dydaktyczne.
4. Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
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6. Uroczystości szkolne.

1. Udział w imprezach szkolnych, akademiach, apelach szkolnych
z okazji uroczystości, świąt i rocznic.
2. Włączanie się w przygotowania, wykonywanie dekoracji.
1. Zapewnienie opieki dzieciom w czasie pracy rodziców.
2. Organizowanie rozrywki, zabawy i wypoczynku od nauki.
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II. Zadania opiekuńcze

III. Zadania organizacyjno administracyjne

3. Kontakt z rodzicami.
1. Opracowanie tygodniowego rozkładu godzin pracy
wychowawców świetlicy.
2. Opracowanie planu pracy świetlicy na rok szkolny 2017 / 2018
3. Podział dzieci na grupy, przydział wychowawców.
4. Założenie dokumentacji, dzienników; systematyczne
uzupełnianie.
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