
Program pracy świetlicy środowiskowej działającej 

przy  Szkole Podstawowej w  Myjomicach

 i017 rok

Świetlica jest czynna codziennie do godziny 16.00.

Celem  działania  świetlicy  jest  zapewnienie  opieki  uczniom  po  zajęciach

lekcyjnych  w  bezpiecznym  i  miłym  otoczeniu.  Świetlica  jest  miejscem,  

w którym uczeń może: kształcić i  rozwijać swoje zainteresowania,  ma możliwość

spotkać  się  z  kolegami  i  koleżankami,  zagrać  w  gry  planszowe  (stolikowe),

uczestniczyć  w zajęciach  artystycznych  i  sportowych.  W trakcie  organizowanych

zajęć świetlicowych pragniemy dać szansę i wykazać się uczniowi słabemu w nauce,

często  zniechęconemu  brakiem  osiągnięć  a  jednocześnie  rozwinąć  możliwości

uczniów wybitnie zdolnych. 

Cele główne programu świetlicy:

1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.

2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.

3. Profilaktyka i przemoc w rodzinie.

4. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich 

twórczego wykorzystania.

5. Zapoznanie z uzależnieniami XXI wieku oraz ich skutkami.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształcenie właściwych nawyków 

zdrowotnych.

7. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

8. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

9. Odrabianie zadań domowych, pomoc opiekuna świetlicy.

10.Gry i zabawy stolikowe oraz sportowe – "zdrowa rywalizacja".



Cele szczegółowe

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie 

osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, 

zdyscyplinowanie.

3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.

4. Organizowanie zespołowej nauki.

5. Utrwalanie wiadomości szkolnych.

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych

 i technicznych dzieci.

8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.

9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na 

wolnym powietrzu.

10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole i w swoim 

środowisku.

11. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.

12. Pobudzanie szacunku dla dobra własnego, poszanowanie cudzej własności

 i pracy.

13. Dbałość o dobre imię szkoły.

14. Wyrabianie odpowiedzialności za właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr 

przyrody.

Formy pracy :

- indywidualna

-grupowa

- zbiorowa

Metody:

1. Aktywizujące-drama

2. Słowne- czytanie, wypowiedź, praca z tekstem



3. Czynne – rysowanie, malowanie

4. Oglądowe  - pokaz,  prezentacja

Procedury osiągania celów:

 Program służy nauce i uatrakcyjnić zajęcia. Aby osiągnąć cele należy:

- zapewnić opiekę;

- rozwijać działalność poznawczą i artystyczną;

- rozbudzać zainteresowania dziecka;

- powierzać różnego rodzaju zadania;

- pomagać w rozwiązywaniu zadań i problemów;

- zaspakajać i kształtować potrzeby;

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej 

wartości.

2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.

3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje 

dokonania.

4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.

5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).

6. Dbają o swoje zdrowie.

7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

Ewaluacja programu:

  Ocena skuteczności programu prowadzona będzie w ramach ewaluacji wewnętrznej.

Realizacja treści powinna odbywać się w sali świetlicowej wyposażonej w różnego 

rodzaju gry i pomoce dydaktyczne oraz w jej otoczeniu. 


